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সংক্ষিপ্ত জীবনী 

অনিল রায় 
[ ২৬ মে ১৯০১*৬ জানময়ারি ১৯৫২ ] 

অনিলচন্দ্র চিদৃ-বৃত্তিতে ছিলেন অধ্যাত্মবাঁদী, হৃদ্-রৃত্তিতে মানব-প্রেমিক, ঘুগ- 
ধর্মের প্রেরণীয় নিগীড়িত ভারতবাসীর সহমগ্সিতায় কর্মে বিপ্লবী! উধ্বমূল চিত্তটি 
তার প্রেমের টানে হয়েছিল অধঃশাখ, নেমে এসেছিল ললিতে-কঠোরে বিপরীত 

ধরিত্রীর ধূলিতে । 

আর শ্রীযুক্তা লীল। রায় ছিলেন কর্মযোগী। যোগ যে-অর্থে 'কর্মসু কৌশলম্” 
সেই অর্থেই তিনি কর্মযোগী__ কর্মপ্রাণ। তীরও সভার মূলে ছিল মানব-প্রেম। 

আর, সে-মূলে যখন অধ্যাত্মুরস সিঞ্চিত হল তখন উধ্বশাখ হয়ে পেলেন 410৫- 
[60 [00110 01 8152610 2170 170170--.+, 

অনিলচজ্জ্র ও লীল! রায় ছিলেন একে অশ্বের “প্রাণ ইবাপরঃ, । একে অন্যের 

পরিপূরক । বিশ দশকে কর্মযজ্ঞের শুরুতে অনিল রায়ের হাতে গড়া সেদিনকার 

কোনে! কে।নো প্রথম সারির সহকম এমনতর ইঙ্গিত করেছেন যে, লীল। রায়ের 

বিপ্লবা সত্তা যেন স্বতন্ত্র । কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, লীলা রায়ের জীবন-সাধনাকে 

অনিলচন্দ্রের জাবন-সাধন! থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখ। অন্ধের হস্তি-দশন-তুল্য | 

উভক্নের তাঁদাত্ময সহজ-সিদ্ধ। 

অনিলচন্দ্রের ছিল এক অখণ্ড সমন্বয়-সত। | এই সমন্বিত সতা! সমাজে যে- 

বিচিত্রভায় প্রকাশিত হয়েছিল এখানে সেই বিচিত্র প্রকাশের পরিচয় গ্রহণের 

প্রয়াস । 

অনিলচন্দ্র ছিলেন প্রকাণ্ড প্রশাখ পুরুষ । এই বিচিত্রকর্ম! পুরুষ তার অপুর্ব 
জীবন থেকে বিবিধ রসধারা উৎসারিত, বিচিত্র ছন্দ স্পন্নিত, নান শক্তিকণ! বিচ্ছ্- 

রিত করে রাজনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে আত্মিক মুক্তিসাধনায় আপনাকে সার্থক 
করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন । র 

সংগীত ছিল তীর “ছুঃখ-সখের সাথী, সঙ্গী দিনরাতি' । জেল থেকে তার এক 
ভাইকে তিনি লিখেছিলেন, "গান মনকে সহজ, সতেজ রাখার অব্যর্থ উপায় । 

ভার এই লংগীতপ্রবণতা৷ গান গেয়েই নিঃশেষ হ্য় নি, সংগীত রচনায়ও প্রবাহিত 

হয়েছিল । 

বনু রসের ধারা এই একটি জীবনে মিলিত হয়েছিল । এপিক দিয়ে অনিলচক্ত্র 

ছিলেন বাংলার খাটি ছেলে-_ নিখাদ বাঙালী। এক সিক্কুনর ছাড়া উত্তরপথের, 
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সমস্ত জলাধারকে বাংলাদেশ আকর্ষণ করে গঙুষে আহরণ করেছে । মনে হয়, 

এই নান! প্রবাহের সঙ্গে ভারতের সকল সাধন, ভাবরস ও সংস্কৃতির ধারাও বাংলা 

তথা বাঙালীতে সমাহৃত । এমন সমন্বয়ের সাধন! ভারতের আর কোনে দেশে 

নাই। সংস্কৃত, হিন্দী, বাংলা, উদ্ু' প্রভৃতি ভাষার মাধ্যমে এই সর্বভারতীয় ধম'- 

কম'-সাধনাকে আহরণ করে অনিলচন্দ্র আপন জীবনে বূপায়িত করেছিলেন । এই 

কারণে বলেছি, অনিলচন্দ্র ছিলেন খাটি বাঙালী। 

অনিলচন্র্রের চরিত্র ও জীবন নিমিত হয়েছিল হয়তো “কৃষ্ণচরিত্রের” আদর্শে । 

খষি বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, সমূদায় হৃত্তির সামঞ্জস্য বিধানই ধম । অনিলচন্দ্রের 
জীবন পর্যালোৌচন। করলে মনে হয়, তিনিও এই ব্যাপক, গভ।র, মহত্তর ধম -সংজ্ঞ) 

গ্রহণ করে নিজের জ.বন ও চরিত্র গঠন করেছিজেন। বালক-কাল থেকেই রঞ্জনী- 

হৃতির সঙ্গে বীর্যস্তস্ত পৌরুষের সাধনায়ই তাই তিনি সমান উৎসাহা ছিলেন। তাই, 

কুস্তি, জেখাপড়া, গানবাজনা, খেলাধুলায় ছিল তার সমান রুচি। 

আবার যে-কোনে। সাধনা নিজে করেছেন, যে উৎকর্ষ নিজে লাভ করেছেন, 

জপরকে তা শেখাতেও তিনি ছিলেন সমান আগগ্রহী। সকল উৎকর্ধ ও বৈদত্যের 
ভাগ অনুব্তণ ও সহকর্মীদের দিতে পারলেই তিনি তৃপ্তি লাভ করতেন। তাই, কি 

কুস্তি, কি লেখাপড়া, কি গান-বজন]1 সব-কিছুই সবাধারে রাখবার জন্য ব্যস্ত 

ছিলেন তিনি। গানের পাঠ দেওয়া, নতুন ভাষা শেখানো। পযঠ্চক্রে গড়ানো 

প্রভৃতি কাজে প্রচুর আনন্দ পেতেন। 

প্রায় একই সময়ে ছুটি আগাতবিরোধী ভাবাদর্শ অনিলচন্ত্রের মর্ম ছাকে, 

উপস্থিত হয় এবং অন্তরে প্রবেশলাভ করে। ছুটি উত্তাল তরঙ্গ একই সময়ে তান 

সতাকে বিষম উদ্্বেল করে তোলে। একটি প্রেমানন্দ-ব্রন্মানন্দ মহারাজের মাধ্যমে 

ব্বাঁমকৃঞ্চ-বিবেকানন্দের ভাবধারা, অন্যটি রাজনৈতিক বিপ্লবের ভাবতরঙগ ৷ এই 

অপরামূখী ও পরামূখী ভাবন। ভার হুদ্ৃত্তি ও চিদ্হৃত্তিকে যেন মস্থন করতে শুরু 

করে। একটি তাকে করে তোলে সংসার-বিমুখ বিবাগী, অপরটি টানে মাটির টানে। 

কিন্ত মানব-দরদী অনিলচন্দ্র মানুষের দুঃখবেদনাকে উপেক্ষা! কৰে নিঃসম্পর্ক 

বৈরাগ্যসাধনে দমাজ ও সংসারকে ত্যাগ করতে পারেন নি। দীর্ঘকালের মনন ও. 

বিচারের ছার! অন্তদ্বন্থ নিরসন করে উভয় আদর্শকেই নিজের আঁ'বন সাধনায় 

সমন্বিত করে নিয়েছিলেন । পরবর্তী জ।বনে নেতাজ,র ভাব-কম -সাধনার মধ্যেও: 

এই সমন্বয় তিনি দেখতে পেয়েছিলেন । তাই শনৈঃ শনৈঃ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একই 
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কর্মযোগে যু হয়ে সুভাষবাদের মমে শদ্যাটন, প্রচার ও সংগঠনে আত্মনিয়োগ 

করেন। 
গরাতত্বে যে-অনিলচন্দ্র ছিলেন বিশুদ্ধাছৈতবাদী অপরাতত্বে তিনিই আবার 

বহুবাদী। প্রকাশতত্বের মম'গ্রাহী চিদ্রৃত্তিকে প্রেমানুভূতি-প্রবণ হদ্ধৃতির সঙ্গে 

যোগ-যুক্ত করে জগদ্ব্যাপারে ও সমাজতত্বে তাই [তনি নানা-কারণবাদী। 

নিরপেক্ষ নিবিশেষ তাই অনিলচন্রের কাছে আপেক্ষিক সবিশেষ । সংসার ও 

সমাজ-ব্যাপার তাই তার কাছে 2 106%05 ০1161861005, 

ধীরে, অতি ধীরে এই 6116:99] 5111 মানব-প্রেমের আকর্ষণে 'লালিতে- 

কঠোরে? বিপরীত এই ধুলার ধরণীতে বাস! বাঁধল। এই ক্রম-পরিণতিতে একবার 
ছেদ পড়বার উপক্রম হয়েছিল । মানুষের প্রতি, মানুষের সঙ্গে মানুষের অন্তর 

সম্পর্কের প্রতি অনিলচন্দ্রের মনে অবিশ্বাসের ছায়াপাত ঘটেছিল তারই প্রথম 

সারির সহকমীর আচরণে । এক সঙ্গীকে নিয়ে বদরিকার “শান্তরসাম্পদ" পরি- 
বেশে অনিলচন্দ্র মানুষের প্রতি হারানে। আস্থা ফিরে পেয়ে আবার নতুন উদ্যমে 

প্রারন্ধ বৈপ্লবিক কম“সাধনার পথে অগ্রসর হন। 

বিপ্রব-কর্ম ও লোকসেবার অজন্র প্রবাহের মধ্য দিয়ে কম“সাধনার শুরু। 

ভাবাদর্শের ছন্দে অস্থির হয়ে কিশোর অশিলচন্দ্র আত্মজিজ্ঞাসা ও বিচারে প্রবৃত্ধ 

হন। একদিকে দর্শন, অন্য দিকে রাজনীতি-সমাজনী'তির বই পড়ে পড়ে রাত ভোর; 

হয়ে শ্বেত । যদি বা নিদ্রা যেতেন, সে ছিল “শুনোঃ নিদ্রা” । এমনি করে অধ্যয়ন, 

বিচার ও চিন্তায় তিনি বয়সে নবীন হয়েও জ্ঞানে।ও মননে প্রবীণ হয়ে উঠলেন। 

রাজনৈতিক কম: প্রেরণ ক্রমে চিত্তে গেঁথে গেল, তথ তথনে। চিত্তদোল। বুঝি শান্ত 

হয়,নি, রাজনীতিতে শরবং তন্ময়তা আসে নি। কিন্তু বৈপ্লবিক কম'জীবন ইতি- 

মধ্যে শুরু হয়ে গেছে । *. বিদ্যা-বুদ্ধি, সাহ্স-শৌর্ এবং সর্বোপরি নেতৃত্বশক্তি 

কৈশোরকাল থেকেই সমবয়সীদের অপেক্ষা বহুগুণে বেশি ভার মধ্যে ছিল বলেই 

লে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ইনার সার্কেলে তার স্থান হয়ে যায় এবং অল্প বয়সেই 

স্বীয় গুণে ও অদ্ভূত সংগঠন ক্ষমতার প্রভাবে তিনি দলম্থ নেতৃর্ন্দের অন্যতমরূণে 

পরিগণিত হন ।” 

অনিলচন্দ্র তখন দশের শক্তির উৎস, তার মন্ত্রে দলে প্রাণের জোয়ার এল । 

নান। জনহিতকর ও সঙ্গাজ-সংস্কৃতির কাজের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হজ তার বিচিত্র 

ধারা । শুরু হল নৈশ বিদ্যালয়, 90০151 ৮161015 [68886 
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নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্র মুসলমান, গরিব, গৃহস্থ ও মহ্রদের ছোট ছোট ছেলে । 

সেকালে বিপ্লবীদের একটি প্রধান কম গ্রচেষ্ট! স্কুলের মধ্যবিত্তঘরের ছাত্রদের, 

বিশেষত হিন্দু ছত্রদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। 1কস্ত অনিলচন্দ্র তখনই বিপ্রব- 

সাধনায় জনসাধারণের যোগ এবং অংশগ্রহণের প্রয়োজন য়তা উপলদ্ধি করেন। 

তিনি বুঝেছিলেন যে, সার্থক বিপ্লবের জন্য অনুন্নত মুসলমান সম্প্রদ!য়ের সঙ্গে 

সেবার যোগ আশ প্রয়োজন। তাই গুটিকয়েক মুসলমান ছেলেকে বৈপ্লবিক 
দলের সংস্পর্শে এনেছিলেন। এই প্রয়োজন।য়তাবোধেই ১৯৩৮ সালে ডিটেনশন 

থেকে বেরিয়ে আবার সুসলমান ফিষাণ-প্রধান বায়রা গ্রামে শ্রীযুক্ত লাল! রায়ের 

ও সহকমাঁদের সহযোগে একটি উচ্চ বিদ্যালয় এতিষ্ঠা করেছিলেন । মুসলম!নদের 
গদার সাহায্যে এই দ্কুলের পত্তন হয়। 

সেবাত্রতে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় চিছ্িত রয়েছে মানব-দরদী অনিলচন্দ্রের 

এক প্রকৃষ্ট পরিচয় । নারায়ণগঞ্জের লাঙ্গলবন্ধের স্লামের মেলায় স্লানাথীদের 
সেবার কাজ চলেছে । ঝড়ে সেবা ত্রতাদের তাবু পড়ে যাচ্ছে । অনিলচন্দ্র তখন 

সহকর্মীদের সঙ্গে তাবুর দড়ি টেনে ধরে তাবুটিকে খাড়া রাখবার চেষ্টা 

করছেন। ঝডজল সবার মাথার উপর দিয়ে সমানে বয়ে গেল। ঝড় থামল, 

সবাই তাবৃতে ঢুকে পড়লেন । কিস্তু অনিলচন্দ্র তাদের মধ্যে নেই। খুঁজে দেখা 

গেল, এক জায়গায় স্ানার্ীদের হোগলাপ।ত।র ঘর উঠে গেছে, অনিলচন্দ্র 

সেখানে কাছে ব্যস্ত। ভিজে জামাকাপড় গ।য়ে শুকোচ্ছে, কিন্ত অনিলচন্দ্রের 

তাতে ভ্রক্ষেপমাত্র নেই। ছুহখ লাঞ্ুনায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েও জীবনে একটিমাত্র 

তৃপ্তিকে তিনি স্বীকার করেছেন-_ তা হল মানুষকে ভালবেসে । ছোটভাইকে 

জেল থেকে লিখেছেন তিনি-_ *ব্যথতা আছে, নিরানন্দ আছে, তরু মনে মনে 

বিশ্বাস আছে, মান্ষকে ভালবাসি । এইখানেই মন তৃপ্তিতে ভরিয়! যায়|” 

এই স্বেহ-মমতার ধারায় তার সহকর্মীরাও ধন্য । কোনে! সহকমীঁ জানিয়ে- 

ছেন, গভীর রাত্রে কম'ক্ীন্ত দেহে তার পাশে খুমিয়ে পড়া সহকমীঁকে সারারাত 

জেগে পাখা করেছেন তিনি__ পাছে মশার কামড়ে ঘুম ভেঙে যায় তার। 

এদিকে 99০18] ৮/০৩]016 1085০ বাংল ভাষায় 'ভ্রীপজ্ঘ' নাম গ্রহণ করে। 

কর্মী সংগ্রহ করে লোক-সেব! ও ধিপ্নবের আয়োজন একই সঙ্গে চলতে থাকে। 

কমী-সংগ্রহে অনিলচন্দ্র বিপ্লবীদলে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আমদানি করেন 

শিক্ষা্দীক্ষায় যাঁর] দড় বিপ্লব-সাধনায় তার। অকেজে। ; তাঁরা! ০8166 খু'জবেই 
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এবং বিপ্লবের পথ থেকে বিচ্যুত হবে । এই প্রচলিত ধারণাকে অনিলচন্দ্র গোড়া- 
তেই অস্বীকার করে লেখাপড়ায় দড় এমনতর স্কুল-কলেজের ছাঁত্রদেরই “্রীসঙ্ঞে' 
সংগ্রহ করতে থাকেন। এককালে দলের কমাঁদের প্রতি নির্দেশ ছিল ক্লাসের 
ওপরের দিক থেকে দশটি ছেলেকে কর্মারূপে দলে সংগ্রহ করতে হবে । কঠোর 

নিয়ম-নিষ্ঠায় এ নির্দেশের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভবও হয়েছিল । 

শ্রীযুক্ত লীলা নাগের পরিচালনায় ১৯২৩ সালে দীপালি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। 

তার একান্তিক প্রচেষ্টায় দীপালি সঙ্ঘ প্রাতি বছর অনন্য-সাধ।রণ নিথু'্ত প্রদ- 
শনীর আয়োজন করতে থাকে । বাংলায় শুধু মহিলাদের প্রচেষ্টায় প্রদর্শনী এই 

প্রথম । শ্রীযুক্তা নাগ-পরিচালিত দাপালী প্রদর্শনীর নান। কাজে শ্রীসজ্ঘ সহায়ক 

হস্ত প্রসারিত করে। যে শ্রীমতী নাগ একসময়ে ছিলেন অনিলচন্দ্রের সতীথা, 
তিনিই ক্রমে হলেন বিপ্রব-সাধনায় তার সহকমিণী, অবশেষে ১৯৩৯ সালে তার 

সহধমিণী | 

ওদিকে ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩০ সাপের মধ্যে শ্রীসজ্ঘের সংগঠনের কাজ 

ঢাক1 শহরের সীম] ছাড়িয়ে বিভিন্ন জেলা শহর ও গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে । 

এই ব্যাপক প্রসারের প্রেরণ! অনিলচন্দ্র ও তার সহকমীদের আন্তরিক কর্ম নিষ্ঠা । 

বীকুড়া, বর্ধমান, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালি ও শ্রীহটে সংঘের 

কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল। কোনে! কোনো' স্থানীয় প্রাতিষ্ঠান আবার ১৯৩০-এ মহাত্মা 

গান্বী-পব্রিচালিত লবণ-আইনভঙ্গ আন্দে।লনেও যোগ দিল। 

১৯২৬ সালে ঢাকায় হিন্দু-মুসলম।নের দাঙ্গ। বাধে । এ দাঙ্গায় অনিলচন্দ্রের 

সাহসের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । তিনি হাতিয়ার ছাড়াই শুধু হাতে দাঙ্গাকারী- 
দের মাঝে ঢুকে পড়েন জনতিনেক সহকর্মীর সাথে । কিন্ত অনিলছন্দ্র ও তীর সহ- 
কমীঁদের প্রতিরোধ ছিল এতই প্রবল ও আন্তরিক যে দাঙ্গাকারীর! হটে যেতে বাধ্য 
হয়। 

ইতিমধ্যে ১৯২৫ সালে সহকর্মীদের নিয়ে তিন ফরিদপুর কংগ্রেস অধিবেশনে 
এবং পরে ১৯২৮ সালে কলকাতা! কংগ্রেন ও ১৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনেও 

যোগ দেন। 

এইরূপে শিক্ষা ও সংগঠন কর্সে যখন তিনি ডুবে আছেন তখন ভারতের বিপ্লব 

ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের সৃচনা করে টট্টগ্রাম অস্ত্র!গাঁর লুষ্ঠন। ভারতের বিপ্লব- 
সাধন! তখন ক্রম-বিতনের পথে সন্ত্রাসবাদী কম" থেকে একধাপ এগিয়ে খণ্ড-বিপ্লবে 
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আত্মপ্রকাশ করে। অমনি শুরু হয় ধর-পাকড়ের হিড়িক । অনিলচন্দ্র এ অস্ত্র 
গার লুণ্ঠনের অল্পকাল পরে কারারুদ্ধ হন। শ্রীপজ্ঘের শক্তিসঞ্য়ের প্রচেষ্টা 

পুলিশের সন্ধানী চোখে পুরোপুরি ধুলো দিয়ে চলতে পারে নি। 

কিন্ত এ খগুধিপ্নবের ধারাকে সমর্থন জানিয়ে বৈদেশিক শোষণের উচ্ছেদে 

গান্ধীজীর আইনভঙ্গ আন্দোলনকে অন্য দিক থেকে সহায়তা করে সাঁর। দেশে 

সন্ত্রা-কর্মের বিদ্বাংচমক খেলতে থাকে । এতে অনিলচন্দ্রের দল-_ শ্রীসজ্ঘও 

সাগ্রহে যোগ দেয়। 

১৯৩০ সাল থেকেই আইডিওলক্িকাল ব। আদর্শগত ছন্দ শুরু হয়ে গেছে। 

বন্দি-নিবাসে নিজের সহকমা্দের মধো এবং অন্যান্ত দলের কমাঁদের মধ্যে বিপ্রব- 

সাধনায় সন্ত্রান-পথের কার্যকারিতা সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয় । গান্ধীজীর ব্যাপক 

গণ-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবীদের পুরোনে! কর্মপদ্ধতি সন্ত্রাসকমে'র 

আর প্রয়োজন নেই, এই বোধ থেকেই সংশয়ের উত্তব । এই সংশয় ও মানসিক 

ছন্দের মুখে কমু/নিজম এক নতুন মতবাদরূপে দেখা দেয় এবং বনু কী বিচার- 
বিশ্লেষণ না করেই এই মতবাদ গ্রহণ করতে থাকে । কিন্তু কম্যুনিজম-এর মৃল- 

নীতি জড়বাদের সঙ্গে অনিলচন্দ্রের বিরোধ চিরকালের | মার্কস্বাদী জীবনদর্শন, 

ইতিহাসের জড়বা দী ব্যাখ্যা তার কাছে একান্ত অগ্রাহ্য । 
অথচ, প্রচলিত আবিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন তথ! সমাজতন্ত্রের অপরি- 

হার্যতা৷ তার প্রগতিবাদী ভাবনায় স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই সমাজতন্ত্রকে, পরি- 
বতিত আধিক ব্যবস্থা ও ভারত য় ভাবনা-সমৃদ্ধ নির্বাধ সর্বাঙ্গ-সম্পৃর্ণ জীবনস্ফৃতির 
সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টারই অশিলচন্দ্রের আইডিওলজিকাল ছন্দের সুত্রপাত। তার 
তীক্ষ বিচারবুদ্ধি ও ইতিহাস-বোধ থেকে এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল যে, যে-কোনে! 

মতবাদই দেশ-কাল অবচ্ছিন্ন, চিরায়ত নয় । তাই মার্কসবাদকে সমাজ-ও-জীবন 

দর্শনের শেষ কথা বলে তিনি স্বীকার করতে পারেন নি। 

কেবলং পাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কঙব্য বিনিময়ঃ | 

মুক্তিহ নে বিচারে তু ধম'হানিঃ প্রজায়তে ॥ 

শুধু শান্তর অবলম্বন করেই সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় । মুক্িহীন বিচারে ধম'হানি 

ঘটে থাকে। 

মহাভারত-কাব্যের এই নির্দেশকে সত্য নিরধারণের ও ছন্থ নিরসনের একমাত্র 

উপাররপে গ্রহণ করে মার্কসবাদের বিকল্প ও ভায়ালেকটিকের ফীসম্ক্ত সমা জ- 
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বিবর্তনের মৌল সৃত্র সম্বন্ধে অধ্যয়ন, মনন ও বিচারে দীর্ঘ কারাবাঁসের অধিকাংশ 
কাল তিনি অতিবাহিত করেন। 

১৯৩৮ সালে কারামুক্তির পর নেতাজ,র রাজনৈতিক আদর্শে ও জীবন- 

দর্শনের সঙ্গে অনিলচন্দ্র নিজস্ব চিন্তাধারার এঁক্য আবিষ্কার করেন। ক্রমে 

নেতাজীর সঙ্গে অনিলচন্দ্রের ও শ্রীঘুক্তা লীল৷ রায়ের ব্যক্তিগত পরিচয় ও 

সান্নিধ্যের ফলে তার রাজনৈতিক সাধনার সহকর্মীরূপে উভয়ে যুক্ত হয়ে পড়েন । 
এমনি করে অনিলচন্দ্র ও লীলা রায়ের জীবনে ও তাদের দলের ইতিহাসে এক 

নতৃন সম্বদ্ধতর অধ্যায় সংযোজিত হয় । সেদিন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত 

নেতাজীর জীবনবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মার্কসবাদের বিকল্প এক নতুন সমন্থিত 

আদর্শ ও জীবনবাদকে উভয়ে কর্মে ও মননে রূপায়িত করতে থাকেন। *শুধু 

জড় জীবনই নয়, শুধু হক ভোগই নয়, জীবনে এঁহিকের মধ্যে আত্মিককে এবং 

জড়শভ্ির মধ্যে চিং-শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে । এ ছূয়ের সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ই 
হল ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য । এই সামঞ্জস্য জড়জীবনকে, এঁহিক ভোগসম্বদ্ধিকে 

বাঁদ দেয় নাই ।” অনিলচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত লীল! রায়ের জীবন-বীণার প্রতিটি ঝঙ্কারে 

এই সমস্বয় ও সামর্জস্তের সামগাঁনই ধ্বনিত হচ্ছে। 

১৯৪২ সালের জানুয়ারিতে তৃতীয়বার কারাবাসের পুর পর্যন্ত এবং ১৯৪৬ 

সালে কারামুক্তির পর মৃত্যু পর্যন্ত এই গুটিকয়েক বছরে ফরওয়ার্ড ব্লকের সং- 

গঠনে সারা ভারত-ব্যাপী কর্ম-চাঞ্চল্য, ঢাকা-কলকাতা-নোয়াখালির দাঙ্গায় 

আর্সেবা, সাম্প্রদায়িক প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও দেশবিভ।গের বিরোধিতার 

মধ্য দিয়ে ভারতের সংস্কৃতি ও সংগ্রামী এতিহ্যের প্রতি গভীর অনুরাগ, রাজ- 

নৈতিক-সাংস্কৃতিক সংকট নিরসনে লিখন ভাষণ ও অন্যবিধ প্রচেষ্টা এবং সুভাষ- 

বাঁদী আদর্শ প্রচারে দুর্জক্ নিষ্ঠা ও সাহস-_ অনিলচন্দ্রকে এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দান 

করেছে। সংগীত, কাব্য ও প্রবন্ধ রচনায়, রাজনৈতিক সাধনায় ও মানবসেবার 

কমে" তার প্রোজ্্ল প্রতিভ! তাঁর অক্ষয় স্বাক্ষর রেখে গেছে । এই বিচিত্রকর্ণা 

পুরুষের অকাল-প্রয়া সমনয়-সম্বদ্ধ ভারতীয় সাধনায় অকম্ম।ং ছেদ টেনে 

দিয়েছে । এ ক্ষতি শুধু একটি রাজনৈতিক দলের নয়, সারা ভারতের দুম্প,রণীয় 

ক্ষতি। 
ক্ষিতীশচন্দ্র রায় 

পথচারী 





ভূমিকা 

যে কোনে। বিশেষ দার্শনিক পদ্ধতি ইতিহাস-সম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে আলো'- 
চনার পক্ষে এ পদ্ধতির পৃবাঁপর চিন্তার ইতিহাস আলোচনার প্রয়েজন হয় । 

শ্রদ্ধেয় লেখক অনিল রায় মহাশয় তার “হেগেলীয় দর্শন, গ্রন্থে হেগেলীয় দার্শনিক 

তত্ব ও পদ্ধতি আলোচনা করেছেন এ একই ধারায় । তিনি আরম্ভ করেছেন 

হেগেলীয় দর্শনের মূল তত্ব নিয়ে এবং এ তত্বের বিশ্লেষণে তিনি ছ্ান্দিক ধারা বা 
পদ্ধতির (1019150610 1৬] ০৬০1001 01 [%1501)04) বিচার করেছেন। ডাঁয়ালেকটিক 

মেথড হেগেলের দর্শন-চিন্তার প্রাপ-কেন্দ্র। 
হেগেলের “সায়েন্স অব লজিক? ছুই অংশে (১৮১২-১৬) এবং পরের বছরেই 

তাঁর “এন্সাইক্লোপেডিয়া অব ফিলজফিকাঁল সায়েন্স (60০০1078418 01 

[১1)110950701)109] 9০161909) প্রকাশিত হয় । এগ্রন্থের প্রথম অংশে লজিক' 

আলোচিত হয়েছে । 

হেগেলের দর্শন-চিন্তার মৌল তত্ব সকল তাঁর “লজিক,-এ পাওয়। যায় । কারণ 

হেগেল'য় দশনের মুল ভিত্তি হল এ লজিক বা ন্যায়শান্ত্র। হেগেলের এই স্ায়শান্ত্র 

সাধারণ-প্রচলিত আশকারিক ন্যায় (501172] [,081০) ও তার অতি সুল্ বিস্তার 

নয়, এ লজিক স্বতন্ত্র । নিখিল বিশ্বের ক্রম-বিকাশের ধারা ও তংপ্রসঙ্গে নান। তত 

এবং মানুষের চিন্তা ও চিন্তার পরিণতির পক্ষে বধিসকল অর্থাং জড় জগৎ ও 

চিন্তা জগতের মূল সৃত্রাবলী হেগেল অলোচন। করেছেন তার এ ন্যায়শান্ত্রে। 

উইলিয়াম ওয়ালেস (৬/11118]7) ৬/9118065) তার 41176 10510 ০01 [765917 

গ্রন্থে বলেছেন, 41101515079 ৮/০110 ৮1)101 15 006 1681 0০017080101 ০01 

(176 176591191% [১1)1195010179, [65 21] 15 10106 55916172610 16016971581101। 

০ 0)6 0917100115/9810. 0£ 7110081)6... মানুষের চিন্তা-রাজ্যের সমস্ত 

ক্রিয়া! ও কার্ধপ্রণালীকে নতুন করে বিশ্লেষণ করে তার একটা! বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা 

ন্যায়শান্ত্রে দেওয়া হয়েছে । তা! ছাড়। হেগেল নিজেই তর ন্যায়শাঙ্জকে তত্বদর্শন 

ব1 “৬1০120175105, নাম দিয়েছেন । হেগেলের মতে ৭২69], হল 47২21101091, 

ও :[২৪1$01.51 হল [২০৪1 | কারণ দর্শনের যে অংশে পারমাধ্ধিক সত্তা বা অনু- 

তরের (8990186) আন্তর স্বরূপ আলোচিত হয় তাহাই হেগেলের মতে ন্যায়শান্ত্ 

বা লজিক। যাঁরা ন্যায়শান্ত্রকে তত্ব-নিরপেক্ষ কেবল আকারগত বিজ্ঞান বলতে 
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অভ্যস্ত তাদের কাছে স্যায়শাস্ত্র সম্পর্কে হেগেলের এ ধারণা অদ্ভুত ও অততযুক্তি মনে 

হতে পারে । এখানে উল্লেখ্য যে হেগেলীয় চিন্তায় অনৃত্তর (865০01816) এমন এক 

শুদ্ধ চিত্ত যার বিবেচ্য বিষয় সর্বাধিক প্রকাশ-_ যে প্রকাশ বাহাপ্রকাশ হোক বা 

তদ্ভিন্নই হোক । স্বরূপত শুদ্ধ চিন্তার বিজ্ঞান হল ন্যায়শান্ত্র বা লজিক। শুদ্ধ 

চিন্তা আবার বাস্তব সতার স্বরূপ এবং & দিক থেকে ন্যায়শান্ত্র ও অধিবিদ্যা একই 

বিন্দুতে মিলিত হয় অর্থাং মূলত লজিক বা ন্যায্সশান্ত্র ও অধিবিদ্য! বা তত্বদর্শন 

হল স্বরূপতঃ অনুত্রের স্বরূপ আলোচনা 

দার্শনিক চিন্তায় ছুটো প্রধান সমস্যা হল,”_ (১) জ্ঞানের স্বরূপ কি? 

(২) কিভবে বা কী পদ্ধতিতে এ জ্ঞান আমর! লাভ করতে পারি? হেগেলের 

স্যায়শান্ত্রে বা 'লজিক'-এ ছুটে। বিষয়ই বিচার কর! হয়েছে । (ক) বিশ্তদ্ধ জ্ঞানের 

প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ধারণ, (খ) পদ্ধতিগত দিক থেকে এ জ্ঞানের বিশ্লেষণ । 
সমগ্র যৌক্তিক চিন্তায় হেগেল যে পদ্ধতি ধরে এগিয়েছেন তা হল ডায়ালেক- 

টিক মেথড (1014160116 116010) যা আমরা পূর্বেই বলেছি । 
লেখক শ্রীঅনিল রায় তার গ্রন্থে এই পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন 

তিনটি শিরোনামে, ডায়ালেকটিক-১ ( পৃঃ ৭০-৭৪), ডায়ালেকটিক-২ (পৃঃ ৭৫- 

১০০ ), ডায়ালেকটিকের সমালোচনা ( পৃঃ ১০১-১৯২ )। 

এই ভূমিকায় হেগেলের দার্শ'নক পদ্ধতি বা 'ডায়ালেকটিক' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা হবে। 

হেগেলের দার্শনিকতায় “ডায়ালেকটিক' শব্দট গতি ও পদ্ধতি হিসেবে 

অঙ্গা্গী জড়িত। 'ডায়ালেকটিক” আবার ন্ায়শান্ত্র বা লজিকের অন্ত'ত। 
হেগেলের লজিক পর্যায়ক্রমে যেমন, 1.0810 ০1 09108) 1:0510 01183980109, 

[0510 01 00100615, [.0510 ০? 1011015...ইত্যাদি ক্রম অভিব্যরির নান! 

ধারায় প্রব!হিত। হেগেলের পূর্বে যে-সব লজিক প্রচলিত হয় যেমন, আরিস্ত- 

তলের আবণব্রিক ন্যায় (601181 [.051০), রোজার বেকনের “আরোহ্লন্ ন্যায়; 

(1700০01$০ 1.081০),-- পরে জন স্টার্ট মিল যার সপরিণত রূপ দেন, হেগেল 

একেবারে অস্বীকার করেন। আঁকারিক ন্যায়ের তিনটি মুল সুত্র যেমন অভেদ 

নীতি (184 ০ 106701(9)) বিরোধ নতি ৪৬ ০1 00100:850100100) ও 

নির্মধ্যম ন।তি (1.9 ০1 8০180511101০) ন'তিগুলিকে “নিতান্ত অকেজো, 

প্রাণহীন ও অর্থহীন" ব'লে হেগেল মন্তব্য করেন। হেগেল তাই দর্শন চিন্তায় নব- 
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দিগন্ত উন্মুক্ত করবার জন্য নতুন লজিক রচন! করলেন যার কথা আমরা পূর্বেই 

বলেছি, 'ডায়ালেকটিক লজিক" । ্ 
প্র, ডায়ালেকটিক নীতি? ব1 “বিরুদ্ধ সমন্বয় নীতি” বলতে হেগেল কী বলে- 

ছেন বা বলতে চেয়েছেন? এ কথা ঠিক হেগেলের “ডায়।লেকটিক নীতি; ব্যাখ্যা 
একপ্রকার দুঃসাধ্য, অথচ এই নীতি ন! বুঝলে হেগেলীয় দর্শনের কোনে অর্থই 
হয় না। 

হেগেলীয় দর্শনের খ্যাতনাম। ভান্তকার লক্বপ্রতিষ্ঠ দার্শনিক ম্যাক ট্যাগার্ট তার 
5040195 11) 0176 7225119) [)19160110, গ্রন্থে বলেছেন : 279)6 1008 ০1 

35110106515 ০91 01010051669 15 19951191)4 [106 170036 (,8.578019115110 11) 06 

৮/11016 01 1165615 5551670. [015 061691019 006 01 0116 7705 01010011 

€0 0001910.” 

হেগেলের দৃষ্টিতে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগং-_-এই দুইয়ের মধ্য সত্যিকার কোনে 

পার্থক্য নেই। জড় ও চেতন (95106 &0 0:0175019%31795২) বাহা ও আত্তর--- 

এই দুই রাজ্যকে আঁলাদ। মনে করা৷ বা খণ্ডিত করে দেখা সংক বুদ্ধির ফল ব' 

বিড়ম্বনা । এ-ছুটি জগং আসলে একই সত্তার প্রকাশ । কাজেই জড়লোক ও 

চেতনলোক একই ধারায়, একই নীতিতে চালিত হবে। ছুই রাজ্যেরই সকল ঘটনা, 

সকল খিধান ও পরিবর্তন একই তত্র নির্দেশে ঘটে চলেছে । সেই নাতি বা তত্ব 

হেগেলের মতে পৃরোক্ত “ডায়ালেকটক বা বিরুদ্ধ সমন্বয় নতি? | 

হেগেল খণ্ুবুদ্ধি (0105791217017)6) ও সমন্বয়ী বুদ্ধি (1২০8501)-_ উভয়ের 

মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন । তিনি বলেছেন, মানুষের সকল চিন্তা ও মনন অন্ত- 

নিহিত রয়েছে “ডায়ালেকটিক'-এ। প্রত্যেক চিন্তাই ভেতরর তাগিদেই শিজেকে 

বিরুদ্ধতা করে অপরেতে ব্যাপ্ত হয়। কারণ কোনো খণ্ড বিশ্থিন্ন তার মধ্যে মানুষের 

মনন-ক্রিয়! স্থির থাঁকতে পারে না । আগেকার অবস্থাকে অতিক্রম করে মনন যে 

অপর সততায় উত্তীর্ণ হয়, সেই অপর সত্তাটিও আবার আগের স্তায় এক খাণ্ুত 

সততা বা অবস্থামাত্র ; কাছেই একেও নিরসন (168416) করে মনন আব।র এ 

থেকে অপর চিন্তায় বা সততায় উত্তার্ণ হয়। এইভাবে ক্রম।গত মাগুষের খণ্ুঃদি 

(00061568101) একটির পর একটি খণ্সত্তাকে অতিএম ঝরে এগিয়ে চলে । 

পরবর্তাঁ প্রতিট অবস্থা আগেকার প্রতিটি অবস্থার নিরসন (১4:1১) এ থেকে 
স্পষ্ট বোব। যান যে মননের ধর্মই হল 101915000 বা বিরুদ্ধ সমন্বয় ন।তি অনুসরণ 

থ্ 
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করে চলা 1---*..-10100511% 10 105 5৩াঠ 1881010 15 01916001091 8170 0181 25 

চ1100150210105, 10 1105 পি11 10110 6000:20106101-- 076 1065811%6 ০01 

15616, (ড/81190৩, 7. 16 10276 01 1772291). 

এখানে আরে। বল! যায় মানুষের গভার মনন খণ্ড সত্যে বদ্ধ থাকতে চায় না, 

সে চায় ছন্দের অতীত যে দ্বন্্বাতীত বিস্তার রয়েছে সেই স্তরে পৌছতে । খণ্ড 

খণ্ড সত্যকে বিধৃত করে বিরাজ করছে অনাদি অনন্ত চিরব্যাপক ভূমা । এ ভূমাকে 

হেগেল বলেছেন ৪১5০1$9 বা পরম বা পৃর্বোক্ত অনুত্তর ৷ 
শ্রীযুক্ত হীরালাল হালদার তার 13585113019] ০6 17817181) [১0190118110 

গ্রন্থে ডায়ালেকটিকের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, যে পদ্ধতি [২৪৪15-র 

ংশিক ধারণাকে বিরোধাত্মক প্রমাণ করে পূর্ণতর ধারণার দিকে চিন্তা- 

পদ্ধতিকে এগিয়ে দেয় এবং একটি অখণ্ড, অ-বিরোধী পরম সত্তার (8১50106), 

নির্দেশ দেয় সেই পদ্ধতি হল “ডায়ালেকটিক” | “-**[106 71607041010 59915 

(0 51/0৮/6120 ৪ 7090109] 0100 10206001916 00108106101 01 258110 15 11)- 

11616101) ০011020190015 204 010166016 19805 07 60 ৪ (01161 2100 77076 

80600200 ০0200600100, ৮1710] 10. (81015 00000 10 0৩ 90811 ০10৩- 

51060 9100 4616011%6, 1111 ৬৩ 19207 0119 00110911101) 018. 99510178110 

1018] ০0? 0011585 1) 10101) ৪, 910919 5101110081 10111001016 15 17810105- 

(5 07 ৮1020 [7951 02119 016 205010116 1069... 

মানুষের চিন্তাজগৎ সম্পর্কে যেমন “ডায়ালেকটিক' নীতি কাধকর, জড়- 

জগতেও ঠিক ্র একই ধাঁর! চলেছে। জড়-জগতের বন্তগুলির মধ্যে যে সম্বন্ধ 

তান নির্ধারিত হচ্ছে ডায়ালেকটিকের নতি অনুসারে । প্রত্যেক বস্তরই অস্তিত্ব 

পরিচ্ছিন্ন হচ্ছে তদ্ব্যতিরিক্ত অপর বস্ত দ্বারা । একেই হেগেলের ভাষায় বল৷ যায় 

প্রত্যেক বন্তুই ০0008110160 হচ্ছে সেই বস্তর বিপরীত সভার দ্বারা । এই ক্রম- 

ধারাগুলির বিষয় অতি নিপৃণভাবে লেখক বলেছেন,__ “এই ক্রমানুসারে ধাপের 

পর ধাপ পার হয়ে মানুষের জ্ঞান এসে উত্তীর্ণ হয় এক ছন্মহীন ভূমাঁয় যেখানে সত্য 

জেগে আছে অনাদি সামঞ্জস্য ও চিরকালের এক্যে-*- 1» এই যে যাত্র। এগিয়ে 

চলেছে হেগেলের মতে এ একটা! হীধাধর! ছক বা ফর্মুলা অনুসারে নিধারিত হয়। 

এই ছকই ডায়ালেকটিকের ছক |" হেগেলের মতে “তিনটি ধাপ বা! স্তরের মধ্য 

দিয়ে বিশ্ব-বিবতন এগিয়ে চলেছে। হেগেল এর প্রথম ধাপের নাম দিয়েছেন 
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০85 (স্থিতি )। এই ধাঁপকে যে স্তর খণ্ডন, নিরসন করে সেই পরবর্তা ধাপের 

নাম হল “206-686515 ( প্রতিস্থিতি )। এর পরে &16107595 বা! প্রতিস্থিতিকে ও 

নিরসন করে য! তৃতীয় ধাপে বা স্তরে উন্নীত হয় তাঁর নাম হচ্ছে 5৮1005515 (সং- 

স্থিতি)। এই ধাপে আগেকার ছুই স্তরের অর্থাৎ স্থিতি-প্রতিস্থিতির (0709১5- 
81101-16315) বিরোধ বা ছন্দের অবসান ঘটে । কারণ এ স্তর আগেকার ছুই স্তর 

থেকে ব্যাপকতর ও বৃহত্তর এক্যে বিধৃত হয়ে আছে ।” 

প্রসঙ্গত এখানে বল! যেতে পারে পৃরোক্ত সংস্থিতি হ'ল ছুটে নিরসন (688- 
[101)-এর ফল । এইজন্য সংস্থিতি বা 5%7)0১15-কে নিরসনের নিরসন বা (0629- 

(101. 01 1765811017) বলা হয় । কিন্তু এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার যে স্থিতি- 

প্রতিস্থিতি-সংস্থিতি-_ এই তিনটি শব্দই আপেক্ষিক । যে-কোনে। ঘটনাকে স্থিতি 

ধরলে পর পর ছুটো ধাপ প্রতিস্থিতি-সংস্থিতির অবকাশ রয়েছে । আবার এ 

স্থিতিট নিজেও এর আগেকার ছুটে ধাপের সংস্কিতি। কারণ এ দুটো ধাপ পর 

পর খণ্ডিত বা নিরস্ত হয়েই অর্থাৎ 4659101. 01 10801017,_ হয়েই বতমান 

স্থিতি' জন্ম নিয়েছে । এই ভাবে বিকাশের ব। পরিবতনের যাত্রা চলেছে স্থিতি-4 

প্রতিস্থিতি-সংস্থিতির ক্রমিক ধারায় । 

ওয়ালেস্ তার 'লজিক অব হেগেল' গ্রন্থে সুন্দরভাবে বলেছেন__ 'গত্তিই 

(770%917010 জীবনের ও জগতের মোলিক ও সনাতন সত্য ৷ এই গতির গোড়ার 

সত্যই হল 'ডায়ালেকটিক এবং এই গতির ছন্দই “ডায়ালেকটিক-র ক্রমিক 

ধারা |” 

অতএব, যেখানেই পরিবঠন সেখানেই “ডাঁয়।লেকটিক'-এর প্রভাব । বিশ্বের 

কোনে কিছুই এই প্রঙ্।ব ছাড়িয়ে যেতে পারে না। সবস্তরের চেতনা ও সকল 

অভিজ্ঞতার বিধিসকলকে প্রকাশের মধ্য দিয়ে রূপদান করে ডায়ালেকটিক। 

কোনে! অবস্থাকেই আকড়ে থাকবার উপায় নেই। কালের যাত্রায় সবাইকে 

অংশ নিতে হবে। মহাকালের ছেশয়চ তাই পড়েছে সব-কিছুর উপর-- সব- 

কিছু তাই লর়ের পথ ধরে চলেছে বিকাশের দিকে । বিলয়ের পথই জগতে 

বিকাশের পথ এবং এই বিলয়ের ছন্দই ধর! পড়েছে ডায়।লেকটকের ত্রিমুতিতে ।, 

এই গতি শুধুমাত্র গতি থাকছে না, হয়ে দীড়াঙ্ছে প্রগতি । সমগ্র বিশ্বে ক্রমিক 

বিবঠন চলেছে অগ্রগতির পথে। কেবল জড়-জগংকে নর মানুষের চিত্তক্ষেত্রে 

ও সংস্কৃতি জগতেও এই ক্রম-বিবর্তন সত্য । 
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'ডায়ালেকটিক" সম্পর্কে আমরা যা পূর্বে বলেছি তার ফল কণা দাড়াল 
হেগেলের চিন্তায় প্রতিটি »তাই জগতে হ-বিবোধী (10161617119 5617:01715- 

015101)) এবং প্রতিটি সত্তার মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে ছুটে! বিরুদ্ধ শক্তি 
(1100517001760010]7॥ 901 01070051165), তা ছাড়াও আগের ধাপ থেকে পরের 

ধাপে রূপান্তর সর্বদাই প্রগতির সুচন। বরে কারণ, প্রতিটি ধাপেই গুণগত গরি- 
বর্তন ঘটছে। 

আমরা এখন ডায়!লেকটিক গ্ছাতি সম্পর্কে কিঞ্কিং সমালোচনা করে এই 
ভূমিকা শেষ করব । 

যে-কোনো বিষয়ের আলোচনায় যে শব্দ বা পদ ব্যবহৃত হয় তাঁর একট! 
সনিদিষ্ট অর্থ থাক] চাই-_ এটা হচ্ছে স্যায়শান্ত্রের একেবারে গোড়ার কথা। হেগেল 
তার 'ডায়ালেকটিক লজিক'-এ যে-সকল শব্দ যেমন “15091010101, 01005101017, 

1০970810001 ব্যবহার করেছেন কোথাও তার সুম্পষ্ট অর্থ ও সংজ্ঞা! দিয়ে বা 
সূক্ষ্ম বিচার করে এ-সকল শব্ধের সত্যিকারের মিল ও তফাত কোথায় তা৷ তিনি 

দেখাবার চেষ্টা করেন নি। ফলে হেগেলের মৃত্যুর পূর্বে ও পরে ডায়ালেকটিক 

পদ্ধতির অনেক বিরূপ আলোচন! হয়েছে । এখানে সে সম্পর্কে কিছু বল! হবে। 

পৃথিবীর সব বস্তই একটি অপরটি থেকে আলাদা, কিন্ত এই ভিন্ন ভিন্ন বন্তু- 

গুলির মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ যোগ রয়েছে । দেশ-কালে তারা পরস্পরের সঙ্গে 
পরম্পর হ্ীীথা। দেশ-কালাতীত সমগ্র দৃষ্টিতে দেখলে তার! সবাই একই সৃত্রে 
সম্বদ্ধ। হেগেলের দর্শনকে আমরা যদি এই পূর্ণতা ব1 সমগ্র দর্শনের তত্ব বলে 
বুঝি তা হলে এ স্বসমন্বয়ী দৃর্টিভজিই হেগেলের অবদান। হেগেলের আগেও 

অনেকে এই ব্যাপক দৃষ্টিতে এই জীবনকে দেখেছেন কিন্তু হেগেল এই দ্ৃষ্টিভঙ্গিকে 

বিধিবদ্ধ বিজ্ঞানে পরিণত করে একে একট) বিশাল পরিধিতে বিস্তার করেছেন। 
দর্শন চিন্তায় এখানেই হেগেলের অনম্যতা ৷ কিন্তু এই সর্বস্থীকার্ধ তত্বটিকে হেগেল, 

এমন পরম্পর-বিরোধী পরিভাষায় ভাব ও চিন্তায় বিশ্তাস করেছেন, তাতে তার 

গোটা ন্যায়শাস্ত্ই বিশেষভাবে ডায়£লেকটিক পদ্ধতি ক্রুটিপুর্ণ রয়ে গেছে। 
জেমস তার 01 90779 116£011510 রচনায় বলেছেন) “13656185 90৬৮৮ 

7৩707) 17160170001 50105 00 01] 2170. 52171 811 100551016 0018118- 

87960155 1163 10 160117901911১19 721%52118 10 2/541715085/. তা ছাড়া € 

হেগেলের মতে জগতের প্রতিটি বন্ই আত্ম-বিরোধী | যে-কোনো একৃতির বস্তুকে 



[ প ] 

বিশ্লেষণ করলে দেখ! যাবে সেই বস্ত নিজেই নিজেকে খণ্ডন বা বিরোধিতা! 
করছে। কাণ্টের 1810100901+-তত্বকে বিকশিত ও প্রসারিত করে হেগেল এই 

ত্বকে বিশ্বের সকল বস্ত ও সত্তার উপর প্রয়োগ করেছেন। প্রতিটি বস্তুই হল-__ 
54৯ ০০-9%15101096 [01 0101)9510 61011510657) এবং “4 001001616 0101 ০1 

0000959] 06/9111111701010,১১-- (782 1021৫ ০7 176251) । 

হেগেলের দার্শনিক পদ্ধতিতে এই আত্ম-বিরোধ ব! নিরসন নীতি নিয়েই যত 

গগুগোল। এই নীতি বা তত্বকে বলা হয় 110161799061126101 06 0101005166। 

এই দৃষ্টিতে বিচার করলে কোনে! বস্তু সেই বস্তুও বটে এবং সেই বস্তু নাও বটে । 

এই তত্ব বা নীতি ]1.8/ 01 1067016 ও 1)00-001/07801001017 নীতির একান্ত 

বিরোধী । 

হেগেলের লজিকের প্রথম তিনটি ধাপ হল, 96105 ( সভা! বা অস্তিত্ব) 0০01- 

861176 বা 1ব০7178 (অসত্তা বা অনস্তিত্ব), ও 73601017)% (বিবঙন ব] হওয়া) । 

অস্তিত্ব (99178) হল স্থিতি (06515), তাকে নস্যাৎ বা 109885 করে তার 

বিরোধী অনস্তিত্ব হল প্রতিস্থিতি (21711-619515) | হেগেল বলেছেন, এই নিরালম্ব 

অস্তিত্ব ও নিরালম্ব নাস্তিত্ব এরা উভয়ে আসল একই বস্তু । 07০০০-র ভাখায় 
“১০116 1%/০ 16705 02161 20511780019 10855 17110 0186 8170076120৫ 

০1881)8৩ 5149১ ৷ হেগেল নিজেও অবশ্ঠ বলেছেন, “...10 (96108) 515109 0০ 

018150610 81)0. 31115 11000 15 001)091159, %/17101) 2150 08000 117)17601916619 

19 1101 10106” (2%2 40810 ০ 17716£91) 1 বিযক্পাধ-ই হেগেলের ডায়ালেক- 

টিকের মূল কথা। 14০ 198891% মন্তব্য করেছেন, “***] 9০05 50 ছি 25 076 

019190110 00) 0611176 010 [,8৮/ 01 0০010078.0101107), 1190 1 15 6319808- 

৪11) 1708$60 0) 10 | এই পথ ধরে চলতে গেলে শেষ পর্যন্ত একমাত্র বিরোধই 

টিকে থাকে এবং পরিণামে সবই শূন্বো মিলিয়ে যায় । 

তাই সম্ভবত হেগেল নিজেও এ কথা বুঝেছিলেন। 14০ [2882%11 হেগেলেন 

47100901079531% 01 7১17119501013109] 9০৫93০০, থেকে হেগেলের নিজস্ব একটা 

উক্তি উদ্ধৃত করে হেগেলের বিরোধ ব1] বিনশন তত্বের একটা নন্তু ব্যাখ্য 

দেওয়ার চেষ্টা করেছেন । 
উদ্ধ্তিটি হল--“ 1109 8090801 টি 01006 8081)06 15৯ 110 36187 

018 01196 2180 11217510101) 11700 80 0016৫ 5 11165961006 91/95/8738 01 & 
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169600101. 11 (116 01009160) 1 106107, 1175 01500000101) 01 11701%10091 

[০) 001/0159111%, 110101) ০01101065 16961 89 5001) 1119 ৪10 43 

1061011 ৮7101) 11786 15 01511101501151)60 [077 11.) 

প্রসঙ্গত এখানে বলা যায় হেগেলের এ-ধরনের একাধিক উক্তি পূর্বোক্ত 420- 

০১০1০7৩০1৪,-র লজিক অংশে আছে। 

1০ 72891 হেগেলের এঁ-সকল উক্তিকে ভিত্তি করে মন্তব্য করেছেন, 

হেগেল বিভিন্ন অর্থে 16880101। বা নিরসন তত্বকে ব্যবহার করেছেন,__ অতি নী 

স্তরের ব্যাপারে “বিনশন”-_ বিরুদ্ধত৷ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু উচ্চ ও উচ্চতর 
ক্ষেত্রে ক্রমেই বিনশনের নেতিমুলক অর্থ বর্জন করে পূর্ণতা প্রাপ্তির অথে প্রয়োগ 

কণা হয়েছে । যেমন 76178-এর ক্ষেত্রে স্থিতিও প্রতিস্থিতির বিরোধ খুব বেশি__ 

এক প্রকার অলজ্ঘনীয়। 165561০6-এর ক্ষেত্রে স্থিতি ও প্রতিস্থিতির বৈষম্য থাকলেও 

এদের পরম্পরের সহযোগিতা, অন্ঘোন্য-অপেক্ষিত। (679001006) ব1 মৈত্রী ভাঁব 

বেশি। 1২০০০-এর ক্ষেত্রে স্থিতি-প্রতিস্থিতির বিরুদ্ধতা মোটেই নেই। এখানে 

বিনশন বা ঘ€28000-এর পরিবতে যা আছে তার নাম পরিণতি বা! ৫6/০101- 

1776 71. 

লেখক শ্রীযুক্ত অনিল রায় 1১10788581-এর সমালোচনা করেছেন । 
ড. ব্রজেক্্রনাথ শীলের মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন, *পরিণমন বা৷ ৮০- 

18107 হচ্ছে একটা অবিচ্ছিন্ন ও সম্পূর্ণ বিকাশ । এই সম্পূর্ণ ও সমগ্র পরিণতির 

ধারাটি থেকে কোনো স্তর বা অবস্থাকে মুহ্ূত হিসেবে থণ্ডিভ করে দেখা অবাস্তব 

ও অন্যায় ।” 

হেগেলীয় দর্শনের ভায়ালেকটিকের সমালোচনার পরিশেষে লেখক শ্রীরার 
আরো বলেছেন,__-হেগেলের মূল সমগ্রতা তত্ব (0০811) ও আপেক্ষিকতাবাদ 

(5150510) সবাই আজ কম-বেশি স্বীকার করলেও তার ভায়ালেকটিক ফর্মুলা 

সার্বজনীনভাবে গ্রাহ্য নয়। পরিশেষে হেগেলের বিরাট কল্পনা, বিশাল বৃদ্ধি ও 

ব্যাপক দৃষ্টিকে সশ্রদ্ধ সম্মান জানিয়ে গ্রন্থকার হেগেলের ডায়!লেকটিক পদ্ধতিকে 
একদেশদর্শা আখ্য। দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, তিনি এখানে জেমসের একটা মন্তব্যের 

উল্লেখ করেছেন । জেমৃস্ বলেছেন যে হেগেলের ব্রিনীতি_- 016515-2106; 076515- 

$1717651-এর সাহায্যে তার প্রতিপাদ্য সিদ্ধ হয় না। 
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4750515 ০৬10 1,080 ৮10) 211 5610901055 11003 [90043 01 89 00- 

809 0616110 2115 10 010৮০ 185 [909161010.+ 

এর পরের অংশ “ডায়ালেকটিক ও জড়বাদীগণ' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 

আছে । সে সম্পর্কে এই ভূমিকায় আর কিছু বলা হল না। 
রং চে ঙঃ 

শ্রদ্ধেয় অনিল রায়-রচিত “হেগেলীয় দর্শন? আমি আদ্যোপাত্ত গড়েছি। 

রচনাখানি তথ্য-সম্দ্ধ ও পাঁপ্ডিত্যপুর্ণ সে সম্পর্কে আমার মনে কোনে সংশয় নেই। 

গ্রন্থখানি পড়বার প্রতি মুহূর্তেই আমার মনে হয়েছে ভারতবর্ষের শ্বাধীনতা- 

গ্রামের একজন প্রকৃত বিপ্লবী, আজীবন ধাকে কৃচ্ছুত। ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন 

কাটাতে হয়েছে, দীর্ঘ বারে! বছরেও বেশি যিনি ইংরেজের বন্দ।'শালা য় কারারুদ্ধ 

ছিলেন, মীত্র পঞ্চাশ বছর বক্সে ধার স্বৃত্যু হয়, তার পক্ষে কিভাবে সম্ভব হল 

“হেগেলীয় দর্শন”, “সমাজতন্ত্রীর দৃর্টিতে মার্কসবাদ” “বিবাহ ও পরিবারের 

ক্রমবিকাশ”; (মার্কস-মর্গান থিওরির সমালোচন।), “নেতাজীর জীবনবাঁদ? প্রভৃতি 

্রন্থগুলি লেখা! মানুষের একনিষ্ঠতা, অধ্যবসায় ও ধৈর্য মানুষকে যে কত দুর্গম 

পথ পার হতে কতখানি সাহায্য করে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ শ্রীযুক্ত অনিল রায় 

মহ।শয় তার বৈপ্রবিক প্রচেষ্টা ও নান! রচনার মধ্য দিয়ে রেখে গেছেন। 

জয়ী প্রকাশনের পক্ষ থেকে আমাকে “হেগেলীয় দশন”-এর ভূমিকা লেখার 

সুযোগ দেওয়ায় আমি গৌরবান্বিত বোধ করছি। 

শ্রীমনোরঞ্জন বন্থু 





১ 

“সবার উপরে যান্ষ সত্য”--চগ্ডিদ'স বলেছিলেন । কিন্তু “সবার উপয়” 

কি? এই যে বিপুল বিশ্ব চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে, দিকের পরে দিকৃ, শুরের 

পরে স্তর, এর শীর্ষ দেশে কি মাহুষই তার আসন পেতেছে ? এই যে দেশ-কাল, 

উপরে-নীচে, ভাইনে-বায়ে ছড়িয়ে রয়েছে, ব্যপ্ত হয়ে রয়েছে আমাদের দৃষি সীমার 
বাইরে, আমাদের কল্পনা-চক্রবালের অতীতে- এই ভীতিকর অসীমের বুকের 
উপর কি মানুষই স্থাপন করেছে তার রাজসিংহাসন ? পণ্ডিতের আলোচনা 

করেছেন ও বিতর্ক করেছেনঃ কলহ ও কোলাহল করেছেন, কিন্ত আজ এর 
জবাব পাওয়া! যায়নি। কেউ বলছেন, মানুষ বরেণ্য ; কেউ প্রতিবাদ করে 

বলছেন, বরেণা তো নয়ই বরং নগণ্য । “পবার উপর” ইত্যাদি নিছক 

গাত্মগ্রীতি বই আর কিছুনয়। সত্যি সত্ত্ি মানুষ যাই হোঁক্, একথা বল্লে 

প্রতিবাদ হবে না যে মানুষের কাছে অন্তত মান্ছষই “সবার উপরে" | মানুষের 

চোখে মানুষ সবার চাইতে সত্য, সবার চাইতে উপরে । “তাহার উপরে নাই”-. 

মানুষের চোখে, মানুষের দৃষ্টিতে মান্য স্থ্টিরাজ্যের মধ্যমণি ; মানুষের সৌরজগত 

ঘুরছে মানুষকে কেন্দ্র করে ; মানবিক চিন্তায়, আকাঙ্ায়, জ্ঞানে, মান্গুবই বিশ্ব 

গতির কেন্ত্র-বিন্দু। আজকে 4১509201005 বা 455:0-5155105 মান্যকে 

যত ছোট যত অকিঞ্চিংকর করেই দেখাক না কেন, মান্ষকে নিয়েই মানুষের 

প্রয়োঙ্ন; মানুষকে নিয়েই মানুষের যত সম্পর্ক ও যত বিরোধ; মানুষকে 

জড়িয়েই মানুষের যত সুখ ঘত ছুঃখ, যত আনন্দ, যত বেদনা । মাম্্ষকে 

ছেড়ে মানুষের চলে না। মান্ষকে জানতে হবে, বুঝতে হবে চিনতে হবে; তবেই 

মানুষের সাহচর্য থেকে কল্যাণকে আহরণ করা যাবে ; মাহুষের সঙ্গে সমাজ গড়। 

সম্ভব হবে, পরিবার ও গোষী রচনা! করা মনোরম হয়ে উঠবে । তাই 0০1৫ 

একদিন যখন বলেছিলেন * 115০ 0006 চলে 0৫ 00910101180 05 0320. : 

তখন জীবন সম্বন্ধে যথার্থ বাণীই তীর মুখ থেকে বের হয়েছিল। এরও পূর্বে 
[910:850:89 একটি বিখ্যাত উক্তি করে গেছেন--“0180. 35 006 100685016 ০ 

81] 00870845." এ উক্তিকে কেউ উপহাস করেছেন্, কেউ উপেক্ষা! করেছেন $ 
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কিন্তু মানব জীবনের গোপনতম এবং যথার্ঘত কথাটিই কি এরা বলে যাননি? 
মালগবকে না বুঝলে মানুষের সমাজ ব্যর্থ ছবে, পরিবার বিফল হবে, ভার শিক্ষা 

নিরর্থক হবে, তার সংগ্রাম নিরানন্দ হয়ে দীড়াবে। তাই যুগে যুগে মাস্থুষকে 
জানবার, বুঝবার প্রয়াস মাহুষ করেছে। মান্থষের পিছনে যে জমাট অন্ধকার 

তাকে বিদারণ করে অনুসন্ধানের আলো! ফেলেছে মানুষ; মানুষের জন্ম ও 
অতীতকে বুঝবে বলে। 

তিনলক্ষ বছর হয়েছে মানুষ পৃথিবীর বুকের উপর দেখা দিয়েছে; এই তিন- 
লক্ষ বছরের ইতিহাস জান্তে মাছুষ কতো! মপরিসীম পরিশ্রম করেছে তার ঠিক 
নেই। মাটির বুক চিরে, পাথরকে গুড়িয়ে, গাছে, গুহায়, পর্বতে, বনে, তল্লাস 

করে করে মান্ষ তার তথ্য খোজ করেছে, নদী ডিঙ্গিয়ে, সাগর পেরিয়ে দেশ- 

কালকে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যস্ত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে চিরে ফুঁড়ে, মান্য 
তার জান্বার, বুঝবার প্রয়োজন মিটিয়েছে। তারপর কত, কল্পনা, কত 

অনুমান, কত মননের সাহায্য নিয়ে মানুষ তার সিদ্ধান্তকে গঠন করেছে, তার 

জ্ঞানের সৌখকে বাঁনিয়েছে। তাতেই কি ক্ষান্ত আছে ! যাকে গড়েছে, তাকে 
বারবার ভাঙ্গতে হয়েছে; যাকে যত্বে রচনা করেছে, তাকেই নতুন জ্ঞানের 

তাগিদে আবার আরে! নিবিড়তর যত্রে নিমূল করেছে। 
মাগুধের জীবনফে মনোরম করতে গিয়ে, জীবন-যাঁপনকে স্ন্দর স্থুসহ 

করবার প্রয়ে'জনে, এমনি করে ভাঙ্গাগড়া ও স্থজন প্রলয়ের মধ্য দিয়ে মান জ্ঞান 
আহরণ করেছে মান্ষকে ভালো করে বুঝবার জন্ত। সে বোঝা আজও শেষ 

হয়নি। আজও তার মানুষকে জান! বাকী বয়ে গেছে; মানুষের সুখ-দুঃখের গহন 

রাক্ের গোপন তত্বটি আজো মানুষ সত্য করে পুরোপুরি জানতে পারেনি । 

লীভের মধ্যে হয়েছে এই যে জীবন আরে! জটিল হয়ে দেখ! দিয়েছে ; মাহুষের 

জীবন-তত্ব আরো হুম্ত্রতর, আরো গহনতর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে । 
মানুষের জীবনকে বুঝতে গিয়ে মান্য আঙ্গ দেখেছে, মাঁচুষের জীবন একটা 

খণ্ডিত, পৃথক বস্ত নয়। জীবন হাঁজার হাজার দিকে তার ডালপাল ছড়িয়ে 
নিঙ্গেকে ব্যাপ্ত করে রেখেছে, অগণ্য সক্ক্ম ও সুল তন্ততে তন্ভতে মানুষের জীবন 

চীরদিকের জটিল জীবনের সঙ্গে গাঁথা; মালযকে ঘিরে যে অন্তহীন দেশকালের 

বিস্তার, তার সঙ্গে মানুষের যোগ নিবিড় ও ছুশ্ছেষ্ঘ । দেশে-কালে মানুষ একক 

নর) চারদিককাঁর সংখ্যাহীন, নামহীন ও গোত্রহীন বহর সঙ্গে ভাব নাড়ীর 
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'ষোগ জটিল ও বিচিত্র। মানুষের জীবনকে বুঝতে হলে বিচ্ছিন্ন করে বুঝলে 
ভল্বে না; তাকে একক সত্তা হিসেবে জাননে তাকে কিছুই জানা হবে না। 

মান্কে বুঝতে হলে তার পারিপাশ্থিককে বুঝতে হবে; তাঁর চারিপাশের দিগ- 
দিগন্ত দৃশ্য ও অনৃশ্য সভার সঙ্গে তার যে গভীর যোগ, সেই সর্বাঙ্গীণ যোগে 

তাঁকে দেখলে তবেই তাকে সম্পূর্ণ দেখা হবে । "বিশ্ব সাথে যোগে যেথায়”? 
মান্গষের বিহার ও বিস্তার, সেইখানে সেই পরম সংযুক্ততাঁয় এবং সম্পূর্ণ বিস্তৃতি 
ও সম্বন্ধে মধ্যে মানবজীবনের গতিকে, ছন্দকে ধরতে হবে। তবেই মানব- 

জীবনের সংকোচ ও প্রসার, উখ্খান ও পতনের বিচিত্র ও বিবিধ ইতিহাসকে. 

গোচর করা যাবে । কারণ মানষ_ জীবনের ছন্দ ও বিশ্বলোকের গতির ছন্দ 

ছুই নয়, এক ও অতিন্ন। যে তালে সমস্ত নিখিল ঘুরছে, ছুটছে, বদলে যাচ্ছে 

ও বিকাশ পাচ্ছে, সেই তালেই মানুষের বাইরের ও ভিতরের জীবন ছুই ই ছন্দিত 

ও আবতিত হচ্ছে। বিশ্ববীণার সবগুলো তার একই পর্দীয় বাধ! বয়েছে, একই 

সুরে ভারা সবাই মিলে অস্তিত্বের এই বিচিত্র সঙ্গীত বাজাচ্ছে। উপনিষদের 

শি বল্লেন "নেহ জানাস্তি কিঞ্চন” তার মানে এই একই কথা । আলাদা 

কিছু নেই পৃথিবীতে, সবার সঙ্গে সবার যোগ অস্তরন্গ। এক'কে জানতে হলে 

অপরকে জানতে হবেই। 

জীবনকে দেখতে হবে বিশ্বের সঙ্গে এক করে, বুঝতে হবে বহুর সঙ্গে যুক্ত 

করে। তাই মাঙ্ৃষকে জানতে হলে, জানতে হবে আব্রক্গন্তস্ত পর্যন্ত ছোটো 

বড়ো সবাইকে । জানতে হবে বিশাল ও বিচিত্র 'প্রানীজগতকে এবং জানতে 

হবে তৃণলতাশাল্সলীকে এবং জানতে হবে বিপুল জড় প্ররুতিকে। মাহুষের 

বিকাশের সঙ্কে গ্রথত হয়ে আছে তৃণ-গ্রাণী হ'তে সরু ক'রে স্র্যতারাচন্ত্র পর্যস্ত 

লকলে। মানুষের ইতিহাস মানেই হচ্ছে আমাদের এই নগণ্য গ্রহটীর প্রত্যেকটি 

তৃণতরু ও কীট-পতঙ্গের ইতিহাস, কারণ এর! মানুষ-জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে 

জড়িত হয়ে বিকশিত হয়েছে। তাই মাশ্ুষের ইতিহাসকে ঙ্কান করতে গিয়ে 

মানুষকে আজ সম্ধান করতে হচ্ছে তৃণ-তরু, প্রাণীজগৎ, ও মাটি-পাথরের 

জন্কথা । এক কথায়, স্মত্ত সৌরজগৎকে তার আদ থেকে আজ পর্যস্ত 
সমস্ত জীবন-কথাসহ দৃষ্টির সামনে ধরতে হবে। সবারই জন্মকথা ও জীবনকথা 
জান্লে মাচ্ষেরও কথা জান! যাবে, মকলের পরিচয়েই মানুষের পরিচয় 
আত্মপ্রকাশ করবে। এই অথও দৃষ্টিতে দেখাই জীবনকে সত্যিবরে দেখা, 
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একথা যুগে যুগেই মানুষ উপলদ্ধি করেছে। বছদেশে ও ব্ছুকালে মানুষ এই 
সমগ্র দৃষ্টিতে জীবন ও জগৎকে দেখবার প্রয়াস করছে; কিন্তু চোখের 
সামনে সমগ্র ধরা দেয় নাই? ঘেশ ও কালের দ্বারা মাহয়ের দর্শন খণ্ডিত- 

হয়েছে; যুগানুযায়ী ও কালাম্যায়ী সীমাকে লঙ্ঘন করে মানুষের জ্ঞান, স্ষ্টি- 
রাজের সমগ্রতাকে পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পাঁরে নাই। স্থষ্টি হয়েছে জীবতত্ব, 

উত্ভিদবতত্ব, 'রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান, রচনা! করেছে মানুষ ইতিহাস, সম:জতন্ব 

দর্শন ও মনোবিজ্ঞান। কিন্ত কোনো বিজ্ঞান বা কোনো দর্শশই জগৎ ও জীবন 

সম্বন্ধে শেষ কথা আজো বলতে পারেনি । এক এক যুগের ও এক এক কালের 

দৃষ্টি দিয়ে মানুষ যতটুকু দেখেছে, ততটুকুই বলে গেছে। আজ বিংশণতকে 
এসেও মানুষ জটিল জীবনতত্বকে বুঝতে চাচ্ছে সমগ্র দৃষ্টি দিরে; আজো বিজ্ঞানে 
দর্শনে প্রাথমিক প্রয়াসের যুগকে মানুষ ছাঁড়িয়ে বেশীদূর এগে!তে পারেনি । 

আজে! চলেছে নিরীক্ষণ, পরীক্ষণ এবং অনুসন্ধান ও অনুমানের পালা। 

আজে! তথ্যসংগ্রহ শেষ হয়নি, তত্বরচনা যে কবে সম্পূর্ন হবে কে জানে! 

তবুও যে সামান্ত তথ্য আজ পর্যস্ত জমেছে বিংশশতকের ভাগ্ারে তাকেই 

ব্যাখ্যা করবার চেষ্টায় মান্গষ আজো তত্ব সংগঠনের ( 00০০:5 ০0751100- 

(07) নিত্য নব নৰ সাধনা করেই চলেছে । তাই ইতিহাসকে ব্যাখ]া করবার 

নব নব প্রণালী ও নব নৰ দর্শন বের করেও মানুষ তৃপ্তি পাচ্ছে না। কতো 

দৃষ্টিতে কতো মহাজন এই বিরাট বিশ্বকে ও আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃ্থবীকে 
দেখেছেন, তার সংখ্যা নেই। নানা মত ও জীবনতত্বের নানা ব্যাখ্যায় সয়াজ 

আজো কণ্টকিত হয়ে আছে। দিন যতো! কাটবে নব নৰ মনীষা নবতর তত্ব ও 

নবতম দর্শনের হ্থজন করে মানুষকে দেবে। কোন্ ছন্দে যে বিশ্ব ছন্দিত €য়ে 

উঠেছে, কোন্ ক্রমে, কোন্ পথে যে এই কোমলকঠিনে বিচিত্র জলস্থল আকাশ 
বিবন্তিত হয়ে উঠেছে, তার ইতিহাসের মর্ধকথ। আছে অজ্ঞাত রয়েছে । 
ইতিহাসের সতিিকারের ব্যাখ্যা যে কী সে নিয়ে তর্কের অবসান নেই আজো। 
তবু বহু ব্যাথ্যার মধ্যে, ১৯ শতকের একটি ব্যাখ্যার চেষ্টা নানা কারণে স্মরণীয় 

হয়ে আছে। ১৯শ শতকের আদিতে যে মনীষী বিশ্বজগংকে আর একবার 
সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন তার নাম হেগেল। হেগেল জগৎ- 
বিবর্তনের ই(তহ।সকে যে রীতিতে বুঝতে ও বোঝাতে চেয়েছেন, তা অভিনব। 

ভার ইতিহাস ব্যাখ্যানের কতকগুলি মৌলিক বিশিষ্টতা আছে, যাঁর জন্ত আঙ্ধো' 
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জগতের বহু মানুষের করনা ও বুদ্ধিকে তার দর্শন আকর্ষণ করে। বিশেষ করে 
আজকাঁর জগতে দেখতে পাচ্ছি, নতুন করে হেগেল দর্শনের পুনর্জস বা 1550 
৩6০7. বর্তমান শতান্ীতে সুরু হয়েছে। তাই হেগেলের মতবাদ নিয়ে 
আলোচনা করবার প্রয়োজন আজকেও আছে । 

১৭৭ সনে হেগেলের (৫. টব. দু. 2681) জন্ম হয়) এবং ১৮৩১ 

সনে ৬১ বছর বয়পে তার মৃত্যু হয়। ৪২ বছর বয়সে (১৮১২-১৬ সনে) 
তার তর্ক বিজ্ঞান বা স্তায়শান্্র “3০7০2 0£ [0841০ নামে বই ছুই অংশে 
বের হয়। একে বৃহত্তর স্তায়শান্ধ 1[521850152866 বঙ্গা হয়ে থাকে। 

প্রথম ভাগ ১৮১২-১৩ বের হয় এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৮১৬তে বের হয়। পর 

বছয়েই দর্শন বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ (১৮১৭) তীর “201০5010932413 ০6 0১০ 

ঢ011950791০31 9০1270৫” নামে বিখ্যাত বই বের হয়। বিশ্বকোষের 

ঢ০5০192961 র প্রথম অংশে হায়শান্্ “[281০" নাম দিয়ে আবার তার 

স্ারতত [081০ সঘন্ধে মতামত লেখেন ।+ 

হেগেল দর্শনের মূল তত্ব এই ছুখানা বইতেই রয়েছে) হেগেল দর্শনের 
ভিত্তি স্তায়শান্ত্র। সাধারণত ন্যায়শান্্র বললে যে ধারণা হয়, হেগেলের 

ন্যায়শান্ত্র সে বস্ত মোটেও নয় । ধাঁপের পর ধাপ ক'রে নিখিল বিশ্বের বিকাশের 

যূল তন্বগুলিকে হেগেল একটা বিশাল ব্যাপক দর্শনতন্বে -353010 এ গেঁথে 
তুলেছেন। মানুষের চিন্তাঙগতের পরিণতি হয় যে হৃত্রগুলিকে ধরে, জড় 
পৃথিবীরও ক্ষণে ক্ষণে হুম্ম পরিববর্তন হয়ে চলেছে যে রীতিকে অবলম্ষন করে, 
চিন্তাঙ্গগৎ ও জড়জগতের সেই সমস্ত মৌলিক আইন বা তত্বপগ্তলোকে তিনি 

'আবিষ্কার করে ধরে দিয়েছেন তার এই ন্যায়শান্ত্ে। 

হেগেলের মতে দর্শন শান্ত্েরও একটা ছক-কাটা পরিষ্কার গঠন আছে। 
দর্শন কেবলি ধরা-ছোয়া যায় না এমন কতকগুলো চিন্তার কুয়াশা মাত্র নয়। 

জ্যামিতির যেমন একটা স্থনি্দিষ্ট রূপ ও সহঙ্গ আকুতি আছে, দর্শনেরও তেমনি 
রয়েছে একটা স্থবোধ্য চেহারা বা! স্থগঠিত দেছ। দর্শন শাস্ত্রের সেই কাঠামো 

হচ্ছে হেগেলীয় ন্তায়তব। দর্শন বিচারের মূল নীতি বা পদ্ধতিতত্ব 1/৩0০৭০- 

১1980 প্রথম সংস্করণে ১২* পাতা মাত্র লেখা হয়েছিলঃ পরে আর ছুটো সংস্থরণে 

(১৮২৭ ও ১৮৩০) বাড়িয়ে ২২৪ পৃষ্ঠ! পর্যন্ত করা হয়। 



৬ হেগেলীয় দর্শন 

1085 হেগেল সংক্ষেপে বোঝাতে চেয়ে একটা স্পষ্ট কাঠাযে দাড় করাবার 
চেষ্টা এই ন্যায়শান্ত্রে করেছেন। 

উইলিয়াম ওয়ালেস ( ৬/111120 ড/211906 ) একজন হেগেলীয় ব্যাখ্যাতা 

 চচ056:)1. তিনি বলছেন £ 

00515 006 আ০] 10101) 15 006 1621 60001090018 0৫ 076 

1725211917 01)110901)5, 165 2110) 15 006 55909708610 19018901590101 

06006 00001)07,-5768109 0? 0300850. [( £6৮০৪ 1806 8 ০2101015109? 

106 16917051700 2, 0110061016১ 11106 5101)66 )11006 & 011013 656০ ৮12 

০006 56105 06180016200 11500155110 90106111076 7 16 2062059068 

09০ 1)910 ডা0 0: 16001950006, 5050 5৮ 502১ 1760 00211 

00০ 10980061705 0 0১০ 09283171500 0: 117061]1561796. [015 50100195- 

01900 16 501001950101510 10069179 2) 20501166 2170. 211-61710190176 

553610. ( ভ/111197) ৬/211906) 772 1,050 ০07 77961, [001715951017 

193]. 0. 15) 

এ র মতে হেগেলীয় ন্যায়তব হোলো পূর্ন তত্ববিষ্ঠা, শুধু সমালোচনা বা নীতি 
নয়। “99550617960 16501£221052007; 0? 00০ 6010080062108 01 

020083০- _মাহুষের চিন্তারাজ্যের সমস্ত ক্রিয়া ও কর্মপ্রণীলীকে নতুন ক'রে 
বিশ্লেষণ করে ভার একটা বিজ্ঞান এই ন্যায়শ।ন্তরে দেওয়া হয়েছে । 10282715700 
০৫ 1106111820)0০_মান্ষের বুদ্ধি বা মনন শক্তির সবগুলো! টুকরো বা 

প্রকাশতঙ্গীকে একটা ব্যাপক (৪11-207085017£ ) সনাতন সমগ্রতায় (353161 
বা 0021105) বেঁধে তোলা হয়েছে এই বই-এ। 

হেগেল নিজেও বলেছেন, জ্যামিতির মতন দর্শনেরও একটা বিধিবদ্ধ ধারা 

আছে। একে স্পষ্টরূপ দিযে, "বৈজ্ঞানিক আকার দিয়ে সহজবোধ্য করা আমার 

উদ্দেশ্ত ।২ 

ছেগেলের ন্যায়তবকে দর্শন শাস্ত্র বা তন্ববিগ্যা নাম দিলেও ক্ষতি নেই ॥ 

২, 12110800705, 1110 £9000960 1৪ 66950091019 800. 2009 100 1999 682 £০০:0900 

10959 & 1960181: 882008079,,১ 205 00০52001560 0190059: 628? 8৪016136150 10212, 

02 60 816 70 09 1০2029800, 011৮” (000৮6 ৮5 ভা8118০9, 177600090800 0 অদ ) 
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ছেগেল নিজেই তার ন্যায়শান্ত্রকে তত্ববিষ্তা বা 11522055105 নাম দিয়ে গেছেন। 
ন্যায় বা লজিক হেগেলের কাছে 8902০ বা বিশুদ্ধ মননক্রিয়ার বিজ্ঞান । 

£৫1,0810 15 0196 8০16106 06 006 0016 1069” হেগেলের মতে 'মননাই 

( 0088) মানুষকে পশুদের থেকে আলাদা করেছে; পশুদের “অনুতূতি' , 

(2617 ) আছে; কিন্ত তাদের “মনন' ( 0099£100) নেই । 
£[015 10 15709আ106 1390 1)0 15 9150 ড/1986 186 0085, 03086 10012 

19 015061178019060 0002 036 10055 (1658) 794) চিন্তা বা মননের 

অপরিসীম ক্ষমতা; চিন্তা পৃথিবীতে প্রলয় আনতে, বদলে দিতে পান্গে 

হুবহু। চিন্তা বলতে কেবল প্রত্যেক মান্থষ যে ব্যক্তিগত ভাবে মনন করে 

তাকেই বোঝায় না। মনন বলতে হেগেল কেবল 5016০6156 0190081)৮ 

বৌঝেন না। মনন ৭0১15০৮৫৮5৩ বটে। 178০] হচ্ছেন বিজ্ঞান-বাদী 

বা অধ্যাত্মবাদী। তীর দর্শনকে £55010865 [691157॥ বল! হয়েছে__ এই 

জন্যে যে [1১008£0কে তার দর্শন বিশ্বের যূল সতা বা 0:05 (900610178 র 
ভাষায় ) বলে নির্ধারণ করেছে। হেগেল 70১9380 বলতে খণ্ডিত ও টুকৃরো 

চিন্তা বা ইীস্ত্রয়ানুতূতিকে বোঝাতে চান না । €15০98১% মানে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, 
আকার নেই যার, রূৰ ও সীমা নেই যার। আমাদের সকল খণ্ডিত, ছোটখাট 
চিন্তাগুলোর পিছনে যে 29080, অখণ্ড জ্ঞান আছে, যাকে বলা যায় 

07)1561821105---সেই শুদ্ধ জ্ঞানমাত্রকে হেগেল "[1)0980৮ বলে বোঝান । 

[.081০ সেই বিশুদ্ধ বিশ্বন্ছান নিয়ে কারবার করে, তাই একে সাধারণ নীতিশান্তর 

বা তর্কশাস্ত্র না বলে বলা উচিত 0160801)55108, হেগেল বলেন £ 

৭1,080 7,612006 001701265৮7; 1862197/5103 1156 5082%06 ০ 

17775 56 212 8619. 2. 670/87/5--0000£505 20016501060 ৪016 

€0 63:01635 0196 65501705] 1621115 ০0£ 01065 (1525 745 ) 

এই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বা £১050180 বা 98507 সকল দ্বন্বের অতীত এবং 

সমস্ত 5091০০0৮115 ও ০০1০০০৫৮5র পরপারে তার স্থিতি । জার্মান দার্শনিক্ষ 

৭০17611175 তার 4১00600০ £:253910017, নামক পুথিতে হেগেলের আগেই 

এই দ্বন্বাতীত £১9০010-এর ইঙ্গিতও নির্দেশে করে গিয়েছিলেন । তবে 

বিজ্ঞান যে সকল ৪80012006-0১1206৮০ ছন্দের ওপারে, একথা 90০15611178 

শুধু নির্দেশ করে ও স্বীকার করে নিয়েই ক্ষান্ত ছিঙলন। কিন্ত হেগেল তাকে 



৮ ছেগেলীয় দর্শন 

বোধাবার জন্ত একট! বিস্তৃত বিজ্ঞান (9০1870) গঠন করা দরকার বোধ 
করেছেন৷ 'এই বিজ্ঞানই (39610০5) হেগেলের বিখ্যাত [,০81০১ 9০0611175 

ঘাকে 15290) বা 45০0185 বলেছেন, তাকে [258০ নাম দিয়েছেন ৭০৪ 

কিংবা, কখনো কখনো “108০9, এই 1.,০8০5 শব থেকেই 75851 তার জানতত্ব বা 

চৈতনাতত্বকে নাম দিয়েছেন €7,০81০ | তার দর্শনকেও তাই ছ:৪90987) নাম 

দিয়েছেন 401081500% কারণ চৈতন্য বা বিশুদ্ধ জ্ঞান €1,2509) ছাড়! বিশ্বে 

চার কোনো! সত্তা নেই, হেগেলের মতে । হেগেলীয় দর্শনের এই কথাই হলো! 

মূল কথা এবং [,08০ই এই দর্শনের মূলতব্ব। 
৮. হেগেলীয় 1,08০ আমাদের ছুটি প্রধান সমস্যার সমাধান করে। বিশ্বের 

মর্বব্র সকল স্থানেই এই বিশুদ্ধ জ্ঞানই বিকশিত হয়ে আছে? কাজেই “5০120০৫,- 
এরর একমাত্র সমস্যাই হলে! জীবনের সকলক্ষেত্রে এই জ্ঞানের প্রকাঁশকে উপলব্ধি 
কথ! ও স্বীকার করা। এই সমস্যার সমাধান হতে পারে যদি ছুটী বিষয় 

জামর! জানতে পারি £ 

৮৪. ১. প্রথমত, জ্ঞান কি (৬172 15 163501) 

২. দ্বিতীয়ত, সকল ক্ষেত্রে সর্বত্র যে জ্ঞানের প্রকাশ, সেই জ্ঞানকে কোন্ 
কৌশলে বা কোন, প্রণালীতে জানা যাঁবে (নু 60 200 163302) 

হেগেলের [28০ এই ছুই প্রশ্েরই জবাব দিয়েছে ও ছুই সমশ্যারই সমাধান 

করেছে; প্রথম সমস্যার সমাধান 1,950 করেছে, কারণ [081০ দেখিয়েছে 

বিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত জান কি ভাবে অপরিচ্ছিন্ন, অখণ্ড জ্ঞানে পূর্ণতা পায়। 

দ্বিতীয়ত হেগেলীয় [4380 জ্ঞানের বিকাশকে বুঝবার একটা 1020১০4ও 

নির্ধারণ করেছে এবং তীর লজিক শাস্ত্র একটা 0601 ০6 1060)0ও বটে । 

এই কারণে হেগেলীয় 7,281 শান্ত্রই হেগেলীয় মতে চরম ও পরম দর্শন শান্ত 

4621 010119901212 70117009 ্ 

কাজেই আমরা ধদখলাীম, হেগেলীয় [.০81০ এর ছুট! দিক রয়েছে, এক বিশুদ্ধ 

জানের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিদ্ধারণ এবং দ্বিতীয়, [+281০-এর 17700০৭০1০৫ 

--অই :28609090019ধ5 নিয়েই বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসা 
ধ্রবং এই , [280009৫01045 নিয়েই বর্তমান জগতে নৃতন করে আবার বিতর্ক 
উদ্ধাম হয়ে উঠেছে । ১৯ শতকে হেগেল দাবি করে গেছেন, যে 7:১০ 

ধ্তিনি ভার [98154 নিরূপণ করে গেছেন, সেই 2060১০এই সকল প্রকার জানান 
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সন্ধানের একমাজ্ অস্ত্র। আদ্কালও হেগেলীয় মতবাদের এমন ভক্ত আছেন ধার! 

বলেন জীবনতত্বের ও জগত্তদ্বের সকল ক্ষেত্রেই এই হেগেলীয় 20০৮১০ই শেষ কথা 
+€ চরম তত্ব, আজ এবং চিরকাল । দর্শনে, যনোবিষ্ায়ঃ পদার্থ বিদ্যায়, অঙ্থশান্রে, 
প্রশীৰিষ্ভায়, রাজনী তিতে, অর্থনীতিতে-_-এক কথায় মাহুষ-জীবনের সকল কর্ষে, 
নকল চিন্তায় ও সকল চেষ্টায় এই ছেগেলীয় 40৪৮১০এ'কেই গ্রহণ করতে হবে। 

এঁতিহাপিক প্রয়োজন যুগে যুগে সঞ্চিত হয়ে অগ্যকাঁর পৃথিবীতে এমন অবস্থা-চক্র 
হুষ্ট হয়েছে যে একমাত্র এই হেগেলীয় নীতিকেই জগতের সকল কর্ম ও- চিন্তার 

'ক্ষেত্রে মেনে নিতে হয় । না নিলে চলবে না, মানে, না! নিলে এই পৃথিবীর, তথা 

মানব জাতির কোন সমশ্যাবই গ্রস্থিমোচন সম্ভব হবে না। পরস্ত জীৰনের সকল 

ক্ষেত্রে ছুশ্ছেগ্চ জটপাঁকিয়ে উঠবে এবং জটিল হতে জরটিলতর সঙ্কটের পথে একদিন 

সমাজ ও মানব-জাতি দুরবস্থার 'অন্ধংতমঃ'তে প্রবেশ করবে। 

এমন যে হেগেলীয় [060১00, তার নাম হচ্ছে 401316000 7060]70+ | এই 

[01815০00কে নিয়ে আজ চিন্তা জগতের কোথা ও কৌথাঁও নতুন করে বিতর্কের ঝড় 
উঠেছে। কেউ কেউ মনে করছেন 701819000-ই এযুগের সকল সঙ্কটের চূড়ান্ত 
নিরসন করবে। ৰিগত যুদ্ধের পরে জগতের সকল ক্ষেত্রে যে আলোড়ন- 
বিলোড়ন স্থরু হয়েছে, এ খবর সকলেরই জানা আছে। সমাজে, রাষ্টে, 

অর্থনীতিতে, দর্শনে, বিজ্ঞানে,এক কথায় মানুষের কৃষ্টিতে আজ যে নিদারুণ 
টর্ণেভোর ঝাপ্টা চারদিক থেকে লাগছে তার আঘাত থেকে বাচাবার জন্তু 

চিন্তানায়ক ও কর্মচালকদের আজ উদ্বেগের সীমা পরিসীমা নেই। আজ 
ক'য়েকশ' বছর ধরে 'পাশ্চাত্য সভ্যতা” নামে যে পরযৌজ্জল, আশ্চর্য কৃষ্টিটি 

পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল; আঙ্গকে হঠাৎ পক্ষাঘাত হয়ে সে অচল ও 

মুযূর্য হয়েছে। "পাশ্চাত্য সত্যতার আজ জীবন মরণের লমস্যা প্রবণ হয়ে 
উঠেছে) 21515 এর পর ০1815 এসে তাকে শ্বীসরোধ করে মীরবার উপক্রম 

করেছে, আজকে ভাই প্রশ্ন উত্তাল হয়ে উঠেছে, বিতর্ক ও কোলাহল উদ্দাম হয়ে 

উঠেছে। এমন সময়ে কেউ কেউ বলছেন [0181০00 সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অশ্রদ্ধাই 

হচ্চে এ লঙ্কটের যূল কারণ এবং একমাঅ [012150০র যাছু কাঠিই জগতের সকল 
জটিল জটকে খুলতে পারবে ও সকল কঠিন সঙ্কটকে নিরসন করতে পারে। 

[019190008 হচ্ছে সেই 12341012175 ৪০৭ যা? এ যুগের তথা সকল অনাগত যুগের 

সব মৃশকি্কে জানান করতে পারবে। প্রায় সোয়াশ' বছর আগেকার মরচে-ধবা 
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[0191500০কে বিশ্বৃতির অন্ধকার থেকে টেনে বের করে এনে এঁরা বলছেন ফে' 

এই বিশ্বত-প্রায় 170০১০এ-ই বিংশ শতকের অমোঘ যুগ-গ্রয়োজন | “বর্তমান 

কাল একে চায় ভাবীকালও এই ভায়েলেকটিকৃকেই চায়, সসাঁগরা ধরণী এরই 
সোনার কাটির ছোওয়ার প্রতীক্ষায় ঘূমিয়ে আছে; এরই ছৌওয়া লেগে একদিন 

বিশ্বসংসারের ঘুমন্ত জীবন জেগে উঠবে ও চোখ মেলে চাইবে । জলে স্থলে 
আকাণে নৃতন জীবনের জন্মোৎসব আন্বে এই 10191০60এর মায়া। বাইরে” 
ভিতরে সর্বত্র জাগরণের বসস্ত-মুজরণ স্থচনা করবে এই ভাঁষালেকৃটিকের জলস্ত' 

স্থর্যোন্য়। এই ডার়াঁলেকৃটিকৃকে কেন্দ্র করে আজকে অনেক কবি হয়ে উঠেছেন: 
দ্বার্শনিক এবং অনেক দার্শনিক ও সমাজতাত্বিক হয়ে উঠেছেন, 107021700-; 

অধিকন্ত সর্বসাধারণ সবাই হয়ে উঠেছেন 01০01১5। 



২ 

প্রায় একশ বছর আগে কার্ল মার্কস নামক একজন হেগেল-শিষ্য হেগেলীয় 

্যায়শান্ত্রকে (1.০81০ ) এই পৃথিবীর চিন্তারাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলে ঘোষণা 

করেন। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস ছয় হাজার বছরের বেশী হয়নি, একথা! 
আমরা সবাই জানি। এই ছয় হাজার বছরে মাহুষের প্রতিভা যা কিছু স্্টি 

করতে পেরেছে সে সবই আমাদের চোখে বিস্ময়কর ঠেকে । কিন্তু মার্কস-এর 

বিচারে পৃথিবীর সর্বপ্রথম বিশ্বয়ের বস্ত (%7০705) হচ্ছে হেগেলীয় ভায়ের এই 

দীর্ঘ অবহেলিত ভায়লেকৃটিক বা দন্-সমন্বয় নীতি। মার্কস্ এসে হেগেলের স্তায়শাস্ত্র 

থেকে তার শুধু ডায়লেকটিক নীতিকেই চয়ন করে নিয়ে তাকে জড়বাদের 

সঙ্গে জুড়ে দিলেন_ চিন্তারাঁজ্যে একটা অভিনব বর্ণসঙ্কর ঘটালেন। তার 

সংগঠনী বা £:০০০০০ প্রতিভার ম্যাজিকে দুইটি বিরোধী বস্ত (10০0200080916 ) 

মিলে এক আশ্চর্য যিশ্র-পদার্থকে স্ষ্টি করল। হেগেলীয় দর্শনের সঙ্গে জড়বাদের 

এই অপ্রাকৃত মিলনের ফলে, উনিশ শতকের পমাজনীতি ও দর্শনের ক্ষেত্রে এই 

অদৃষ্পূর্ব “ভীয়লেকটিক জড়বাদ” ভূমিষ্ট হয়েছিল। উনিশশতক কিছা বিংশ 

শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত এই নবজাতক নিতান্ত অযত্ব্ে বধিত হয়েছে; দার্শনিক 

ব1 সমাজতান্বিক মহলে এই ডায়লেটিক জড়বাদ না উদ্রেক করতে পেরেছে 

কৌতুহল, না আকর্ষণ করতে পেরেছে তীদের গ্রহিষ্ণ দৃষ্িকে। কিন্তু ১৯১৭ 

সনের পর থেকে ভায়লেক্টিক্ জড়বাদকে দার্শনিক মর্যাদা দেবার একটা চেষ্টা 

সর্বদাই চলেছে ; একে প্রচারের ( 9:0982709 ) জোরে, অর্থের প্রভাবে ও 

রাজনৈতিক ক্ষমতার বলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দ্বেবার একনিষ্ঠ সাধন! আমরা গত 

কয়েক বছর থেকে বিশেষভাবে দেখতে পাই । অবশ্ট একথা বললে তুল হবে যে 

কেবলি প্রচার ও ক্ষমতায় বলেই আজকের এই নতুন 'জড়বাদ শিক্ষিত সমাজের 

অংশবিশেষকে গ্রভাবিত করতে পেরেছে । এই নবজড়বাদের গায়ে ডায়লেকটিকের 

অলঙ্কার পরানোতে এর সৌন্দর্য ও অভিনবস্থ বহু পরিমাণে বেড়েছে । কেবল 

ভাই নয়, সমাজক্ষেত্রে ভায়লেকটিকের প্রয়োগ এই অন্ত্রকে দান করেছে এক 

ক্ষরধার ব্যবহাটরোৌপযোগিত! ( 2৫9০0০81765 ১, যার ফলে দৈনন্দিন জীবনের 

খুঁটিনাটিতেও এর সহজ ও 6৫%০৫০০ প্রয়োগ সম্ভব বলে দাড় করানো গেছ়ু। 
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কাজেই অনেকের কাছেই সৌন্দর্য ও কার্ধকারিত, এই ছুই দিক থেকে এর 
আবেদন চমৎকারি হয়ে দাড়িয়েছে। 

এযুগে বিজ্ঞানের একচ্ছত্ররাজত্ব চলেছে এবং “বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তি" আজকের 

দিনের শিক্ষিতলোকের মনোহরণ করেছে, একথা সবাই যেনে নেবে। কিন্তু এই 

“বৈজ্ঞানিকতা”র যুগেও একটা প্রব্প প্র্যাগমেটিক মনোবৃত্তি মানুষের মনের 
উপর আজও রাজত্ব করছে। বিজ্ঞান জোরগলায় সবাইকে শেখাচ্ছে নিরপেক্ষ 

মানসিকতা নিয়ে বিষয়মুখ সত্যকে (০015০৮৮০৮5৮) অনুসন্ধান ও শ্রদ্ধা 

করতে বিজ্ঞান বল্ছে নিলিপ্ত (0151770515505 ) চিত্তবৃত্তি ছাড়া আসল তথ্য 
ও সত্যকে খুজে বের করা যাবে না। অনুসন্ধিত্র ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত বা 
জাতিগত রুচি যদ এসে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে, তবে বিষয়মুখতা 
(০0৮1৫০%%1ড ) মারা পড়বে এবং সত্যকে পাওয়া যাবে না। “হিরম্ময়েন 

পাত্রেণ” সত্যের মুখ ঢাঁকাই থেকে যাবে। ভালো-মন্দ বা কল্যাণ-অকল্যাণের 

হিসাব সত্যাহ্সন্ধানের মধ্যে এনে ফেল্লে, সে বিজ্ঞান হবে না, আর যাই হোক 
না কেন। কিন্তু বিজ্ঞানের এত কড়া দাবি সত্বেও মা্গষ তাঁর ভালোমন্দের 

হিসাবকে ছাড়তে পারেনি আজও। মানুষের আত্মহিতের সহঙ্গাত প্রেরণা 
মাহষধকে নিতাস্ত প্র্যাগমেটিক করে তোলে দিনরাত্রির প্রতি মুহূর্তে। বহু 

লোকই প্রিয়কে চায় ও প্রেয়কে সন্ধান করে| নিজের ভালোকে মান্য অজ্ঞাতেও 
খুঁজে বেড়ায়-_-এটাই হচ্ছে মানুষের দেহমনের হ্থগভীর চাওয়া । এই চাওয়ার 

সঙ্গে তার সব কাজ, সব চিন্তা রঙ্গীন হয়ে ওঠে, “বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তির” কড়া 
তাগিদ মাথার উপরে থাকা সত্তেও । 

ডায়লেকটিক জড়বাদের একটা কার্ষকরী প্রয়োগ মার্বস অতি ্ুন্দর রকমে 
করেছেন_ বর্তমান যুগের আধিক সঙ্কটের সমাধানের উপায় হিসেবে । পুঁজি- 
তন্ত্র সমাজে বিরুদ্ধ দুই শ্রেণীর স্বার্থের. ঠোকাঠুকি ক্রমেই প্রবল হবে এবং এই 
লড়াইতে শ্রমিকরাই শেষ পর্যন্ত অপরপক্ষকে ঘায়েল করে নিজেদের প্রাধান্ত 

স্থাপন করবে । ইতিহাস এই কথাই প্রমাণ করে এবং সমস্ত অতীত ও বর্তমান 
এই নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকেই দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে । বীজ ঘেমন করে ফলে 
“এসে নিশ্চিত পরিণতি পেয়ে থাকে, তেমনি কবে জড়, চেতন, উদ্ভিদ, প্রাণী, 
মানুষ সকলেই দ্বন্ব-সমন্বয় নীতি অনুসারে (1019152002115 ) চলেছে তাদের এই 

একমাজ ও অদ্বিতীয় পরিণতির দিকে । মার্কস্ প্রচ'র করেছেন, ধাপের পর ধাপ 
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বেয়ে সমাজ, সম্যতা সব কিছু শ্রমিব-প্রাধান্যের দিকে পরিণত হচ্ছে। কাজেই 

যার্দের আদর্শ শ্রষিক-তন্ব সমাজ, তাঁদের কল্পনাগত ভবিষ্যঘকে এই নীতি 

( 19050৫ ) দার্শনিক সমর্থন দিচ্ছে বলে তারা সহজভাবে ও সাগ্রহে এই 
পুরোনো নীতিকেই কবর থেকে তুলেছেন, এই বিংশ শতকেও। এখানে নৃতন 
ছন্ব-সমময়বাদীদের ( 01316045115 ) প্র্যাগমেটিক চিত্তবৃত্িরই পরিচয় পাওয়া 

যাচ্ছে এবং কার্ধকারিতারই আকর্ধণ প্রবল হয়েছে। আজকার দিনে 
ডায়লেকটিকের প্রসায়ের অন্ততম কারণ এই নীতির কার্যকর ব্যবহার (9৫)। 
যুদ্ধের পর থেকে পৃথিবীতে মঙ্কট লেগেই রয়েছে; পরিবারে, বিবাহে, ব্যবসা- 
বাণিজ্যে, আস্তর্জাতিক সম্পর্কে-_ সর্বত্রই সংঘর্ষ, সমস্যা ও মাহ্নষের ছুঃখ-বেদনাঁ 

স্ুপাকার হয়ে জমে উঠেছে। এই সমশ্যা-জর্জর যুগে মনোমত ভবিষ্যৎকে 
নিশ্চিত ও মনোরম করে দেখাতে পারে এমন কোন দীর্শনক নীতি যদি হাতের: 
কাছে পাওয়া যায়, তবে সঙ্কট-জর্জর ক্লান্ত মানুষ তাকে আদর করুতে স্বতঃই 

উন্মুখ হয়। এমন কি, যদি সে নীতি একটা ন্যায়কল্পও (10£1591 8০009) 
হয় তবু তার অযৌক্তিকতা৷ চোখে ধরা পড়ে না, কারণ চোখে তখন ব্যক্তিগত 
রুচি, পছন্দ ও আধর্শান্থুরাগের রঙ, লেগেছে । জগৎকে কামনার রঙে বঙীন, 

দেখতে মানুষের ভালো লাঁগে। ডায়লেকটিকের প্রতি নতুন অন্থর[গের এটি 
দ্বিতীয় কারণ বল! যেতে পারে । 

এখন ডায়লেকটিক জড়বাঁদের বাহন এই ভায়লৈকটিক বা ছবন্দ-সমম্বয় 

নীতিটিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যকৃ এর স্বরপকি। বিষয়টি দর্শনশান্ত্র ও 

্তায়শান্ত্রের রাজ্যে পড়ে এবং নিতান্ত জটিল বল্লে বাঁড়িয়ে বলা হয় না। কাজেই 
খানিকটা চুলচেরা বিশ্লেষণ দরকার হবেই এবং 2১9020 আলোচনাকেও বাদ 

দেওয়! যাবে না। আর এ-যুগে কোন, বিজ্ঞান, কোন, দর্শনই বা বিষূর্ত 
€(2550:896) হয়ে না পড়চে দিনের পর দিন? অঙ্ক থেকে শুরু করে নব- 

বান্তববাদ (৪ 7২62115) ) পর্যন্ত সবাই অবাত্তব ছাঞ্জীলোকে উত্তীর্ন করেছে 
নিম্ন নিজ আলোচনাকে। 

হেগেল নিজেই বলেছেন, তাঁর ভাঁয়লেকটিক বা দন্দ-সমন্ব় নীতি দর্শনকে 
নৃতন, করে রূপ দিয়েছে এবং এই নীতিই দর্শন-বিচারের একমাত্র সত্যিকারের 
নীতি। তিনি বলেন, তীর [০4০ পু থিতে তিনি জগৎকে দান করেছেন ; 
গত 16 06800021008 01011050315 03 2, 1080000 1010, 
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৮1119 251 100১১ 5০0 09 12008101560 25 0116 0015 ৫০00176 1760900 

186170091 ৬10 606 ০0102100” (0716206 10 2170701026126, 

177211606 1,060 সে ) 

ডায়লেটিক নীতির আবিফারক হেগেল নন, ফিশটে ( 100 ) ( ১৭৬২- 

১৮১৪। হেগেলেও বার বার স্বীকার করেছেন যে ফিশটে এই পদ্ধতি 
€ 250)0 ) আবিষ্কার করেছেন। অবশ্ট ফিশটে-ও পুরোপুর একেলা 

ডায়লেকটিক আবিষ্কার করেননি । প্রাচীন যুগ থেকেই একাধিক রূপে এই নীতি 
চলে আসছে , বহু দীর্শনিক মনীষী এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। তবে 

ফিশংটের বাহাহ্রী হচ্ছে একে নতুন ঢঙে নতুন ব্যবহারে লাগানো । একে 
নতুন রূপ ও অর্থদান করে ফিশটে এর দার্শনিক অভিনবত্ধ বাঁড়িয়েছেন। তারপরে 
ফিশ.টেকে অনুসরণ করে এই ভায়লেকটিক ব্যবহার করেছেন শেলিং ( 3০061110£ 

১৭৭৫-১৮৫৪ ) তার বিখ্যাত বই 4১550] 06 731/5020061501 

[05311300”-এ | ফিশটে-র পরে আরেকজন দার্শনিক এই নীতি অবলম্বন 

করেছেন। তার নাম, শাইলেরমাকের (900161707901767 ১৭৮৮-১৮৩৪ )। 

তার 4.০ঘা1৯-এ ডায়লেকটিক পদ্ধতির তিনি উল্লেখ করেছেন এবং ব্যবহার 

করেছেন তার দর্শনে । এদের সবারই আগে কাণ্ট (79870 ১৭২৪-১৮০৪ ) 
তার 00151000606 047০. [59501 (১৭৮১) নামক বিখ্যাত বই-এর 

4 [18175090961509] 1012515০11০” নামক বিভাগে ভায়লেকটিক পদ্ধতির ব্যবহার 

করেছেন। আধুনিক যুগের দার্শনিকদের মধ্যে তিনিই সকলের আগে 

ভায়লেকটিকে সত্যি সত্যি আধুনিক অর্থে দীর্শানক বিচারে লাগিয়েছেন। যে 

পরিচ্ছেদে কান্ট এই ডায়লেকটিক ব্যবহার করেছেন তার নাম %4১0017017155 

0৫ [010 9500, | হেগেল নিজেও কাণ্টকে পথপ্রদর্শক হিসেবে সম্মান 

দ্বিয়েছেন £ 41710000611 0110069 1৮ 9028১ 17016. 01080) 2 00178] 

[৪176 10 16505016260. 116 17806 01042160116) 210 12500169010 

60 265 15056 06 170008%.. [০ 010 1. 23 ৮76 17256 5660, ৮০ 70:11 
00৮ 00০ ১1707075165 0 0156 16350177, (1৮৫, 7149 ) 

এই সব আধুনিক ছন্ব-সমন্বযবাদী ( 01915০52197 ) ছাড়া প্রাচীনকালেও 
ডায়লেকটিক এর ব্যবহার কেউ কেউ করেছেন। সক্রেটিসকে ছন্দ সমন্বয় 

নীতির (01515০0০ 1960)00 ) জন্মদাতা, কেউ কেউ বলে থাকেন। সক্রেটিস 
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বিচার বা! বিতর্কের সময়ে প্রতিপক্ষকে এই ডায়লেকটিক নীতি অবলম্বন কযেই 
«কোণঠাসা করতেন । বিশেষ করে সোফিইদের (9০98150) সঙ্গে তর্কে তিনি 

তদের যুক্তিকে স্বীকার করে নিষ্ে এবং অন্থসরণ করে এমন সিদ্ধান্তে তাদের 
উপস্থিত করে দিতেন যে তাঁরা দেখতেন, তাদের পূর্বমতের একেবারে বিপরীত 
মত তীরা স্বীকার করে বসেছেন। সক্রেটিসের ভায়লেকুটিক আমাদের পরিচিত, 

বর্তমানযুগের ডায়ালেকটিক মোটেই নয় ৷ হেগেল সক্রেটিসের নীতিকে আত্মমুখ 
(9901০৮০) বলে আখ্যাত করেছেন ।৩ একে কেউ কেউ 06206 

01915০৮1০ বা খণাত্ক ডায়লেকটিক আখ্যাও দিয়ে থাকেন । 

সক্রেটিসের পরে এলেন প্লেটো । এই প্লেটোই প্রাচীনদের মধ্যে সর্বপ্রথম 

“ডায়লেকটিক' নীতিকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রয়োগ করেছেন । আমাদের খণডবুদ্ধির 
ব্ষ্ট সকল ধারণাই সীমাবদ্ধ এবং “বহুকে” বুঝতে হলে পরিণ!মে সেই “একে” 

গিয়েই পৌছতে হবে--এই তৰটি প্লেটো! ডায়ালেকটিক নীতির সাহায্যেই 
প্রমাণ করেছেন। প্লেটোকে হেগেলও ভায়শেকটিকের উদ্ভাবয়িতাঁর মর্যাদা 

দিয়েছেন। 

প্লেটোর ভায়ালেকটিককে হেগেল বিষয়মুখ ভাঁয়লেকটিক (015০0%6 

[0131906০ ) আখ্যা দান করেছেন । প্লেটোকেই বৈজ্ঞানিক ধরণের ডায়ালেকটিক 

হজন করবার কৃতিত্ব হেগেল দান করেছেন। আর বলেছেন, প্লেটোর বিশাল চিন্তা 
এই ডায়ালেটিককে বিপুল ও বিন্ময়কর আকারে প্রয়োগ করেছে ।5 

কাজেই দখা যাচ্ছে সক্রেটিদ খেকে শুক করে হেগেল পর্যস্ত অনেক দীর্শনকই 

ডায়ালেকটিককে ব্যবহার করেছেন এবং এই ধরণের নীতি জগতে নতুন নয় 

৩, 49001295583 9 ৪1001810 93990% 10120 6000 29918] 01785906070 108 1)70110- 

80101015806, 1085 0779 17219001084 9197061)6 20 8 102900172877817615” 8000]006259 ৪1)81১0, 

$1১99 06 [01051 (1080১ 0149 ), 

৪, 14019190610, 26 7787 09 80090, 18 770 1105%916 11) [01711080121)5, 4১000106809 

81) 089203 11860 29 680)60 0139 10562607 ০1018190610 ) 900. 1919 0010৮ 60 000 1087129 
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যোটেই। তবে হেগেলের কুতিত্ব হচ্ছে, এক নতুন রূপ ও নতুন অর্থদান করে, 
বিস্তৃতভাবেবিশ্বের ছোটো-বড়ো সকল পরিবর্তনের উপর একে প্রয়োগ বয়া। 
জানের সকল ক্ষেত্রে ভায়লেকটিককে ছাচের মতো! ক'রে ব্যবহার করে হেগেলের 
প্রতিভা দর্শন, ইতিহাস ও ধর্ম--সব কিছুই চেলে তৈয়ার করেছেন । চিন্তারাজ্যে 
তখন এমন এক যুগ এসেছিল, যখন হেগেলের প্রভাব দর্শনের রাজ্যকে অভিভূত 

করেছিল। হেগেলীয় দৃষ্টিভঙ্গী এক সময় পশ্চিম ইউরোপের সকম চিন্তীধারাকেই 
হেগেলীয় রঙে রাঙিয়ে তুলেছিল। 

কিন্তু হেগেলের মৃত্যুর পরে হেগেলীয় দর্শনের বিকাশ নানা বিচিত্রপথে 
নানা অচিন্ত্যরূপ গ্রহণ করল। হেগেলের সত্যিকার মতবাদ কি, তা নিয়ে 

মতদ্বৈধ হতে হতে হেগেলীয় সম্প্রদীয় শেষে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো! হয়ে লোপ 
পাবার উপক্রম হল। হেগেল-পরবর্তী এই আলোড়ন থেকেই শেষে ডায়ালেকটিক 

জড়বাঁদ জন্ম নিয়ে নতুন সমাজদর্শন হিসেবে স্থান দাবী করছিল। এই কারণে 
হেগেলের পরের যুগে তাঁর দর্শনের ইতিহাস আমাদের মোটামুটি জানতে হবে। 

কেগেল-পরবর্তী হেগেল দর্শন 

১৯ শতকের প্রথম ত্রিশ বছর ধরে হেগেলের দর্শন অন্যান্য দার্শানক মতবাদের 

উপর একচ্ছত্র প্রাধান্ত পেয়েছিল। এর কারণ যাই হোক না কেন, এটুকু বলা 
চলে যে এই মতবাদ তখনকার যুগের সাম্প্রতিক প্রয়োজনকে মেটাতে পেরেছিল । 
হেগেলীয়গণ এই বলে গর্ব করেছেন যে, হেগেল দর্শন, ধর্ম ও সমাজের শক্ত ভিত, 

গেথে দিয়ে গেছেন; কিনব আরও সত্য ভাবে বলা ঘায়, আবার ফিধ়িয়ে 

এনেছেন । কারণ হেগেলের আগের যুগে দর্শন-ধর্ম-ও-সমাজ-জীবনের গ'থুনি 
ও ভিত, ভেঙে খান খান হয়ে গিয়েছিল। প্রথমতঃ, কাণ্ট (8917) দর্শনের 

ভিত্তিকে ভেঙে দিয়েছিলেন, যেন্দন তিনি বলেছিলেন ষে, বিশ্বের পিছনে থে 

পরাসত্ত/ রয়েছে ভাকে জানার উপায় মানুষের নেই। সেদিন তত্ববিগ্ভার 

(006001755105 ০01: 000019£5 ) সমাধি হয়ে গেল? কারণ? অজ্ঞেয় তত্বকে 

নিয়ে আলোচনা বা বিচার করার কিছুই নেই এবং তত্ববিদ্ভা বলে কোনো! শান্ত্রেরও 

কোনে! মানে হয় না। হেগেল এসে বললেন, কিন্তু পরমসত্তাকে ( 4১5801505) 

জানা যার এবং তাকে জানবার নীতি হচ্ছে ভায়ালেকটিক। তীর লজিক দিল 
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তত্ববিগ্ভার একটা বিজ্ঞান-ভিত্তি ( ঢ0090018 9০16006 )। কাজেই হেগেলের 

প্রথম কৃতিত্ব হল দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তিকে পুনরুদ্ধার করা। দ্বিতীয়ত, কান্ট 

ধর্মকে প্রায় নীতি-শান্ত্রমাত্রে ধীড় করিয়েছিলেন। হেগেল এমন একটা ধর্ম-দর্শন 
(61011050915 ০৫ 7২০118100 ) দিয়ে গেলেন, যার ফলে ধর্ম একটা তাত্বিক 
ভিত্তি (11060150081 01008010 ) পেয়ে গেল। এটা হল হেগেলের 

ছিতীয় দ্বান ও কৃতিত্ব । তৃতীয়ত, কাণ্ট ব্যক্তিকেই বড়ো করে গিয়েছিলেন। 

তাঁর [,9৬্ বা আইন সংক্রান্ত মতে ব্যক্তিকে প্রাঁধান্ত এবং নীতি (100121105 )- 
সংক্রান্ত মতবা্দেও ব্যক্তিগত বিবেককেই বড়ো স্থান দেওয়া হয়েছে । হেগেল 

কিন্ত নীতিক্ষেত্রেও আবার সমষ্টিকে বড়ো! করলেন এবং নীতির একটা মৌলিক 
ও যৌগিক (০0:88:71) ভিত্তি ফিব্িয়ে আনলেন । একে হেগেলের তৃতীয় 
দন বল! হয়েছে । এই তিন কারণে হেগেলের দর্শনকে 7২৫50019010) 

[01109509175 আখ্যা দেওয়া! হয়ে থাকে । 

হেগেলীয়গণ মনে করতেন যে, হেগেল-দর্শন মানুষের জ্ঞানে ও চারার যে 
শক্ত-পোক্ত ইমারত গড়ে দিয়েছে, তার কোনে! কালে বিনাশ নেই, কারণ এর 

গাথনি পাকা ও ভিত্তি দৃঢ় । কিন্তু কিছুদনের মধ্যেই হেগেলীয়দের এই ধারণা 
স্বপ্রের মতো! মিলিয়ে গেল। হেগেলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে 

প্রবল ঝড় এসে হানা! দিল এবং দেখতে দেখতে কয়েক বছৰের মধ্যে হেগেল- 

দর্শনের শক্ত বনিয়াদও যেন প্রবল ভূমিকম্পে ভেঙে পড়ল। হেগেলের 
জীবিতাবস্থায়ই এ ঝড়ের সুচনা হয়েছিল এনুং হেগেলও এর আভাস পেয়ে 

গিয়েছিলেন। কারণ তার '[,0£10 বইখানার ওপর আক্রমণ শুরু হয় তারই. 

জী বতকালে এবং এসব সমালোচনার জবাব হেগেল আংশিকভাবে দিয়েও 
গিয়েছিলেন ।৫ ১৮২৯ সন থেকেই হেগেলের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ 

আরস্ত হয় বলা যেতে পারে। 

এর কিছুদিন পরেই হেগেলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হেগেলীয় মতবাদের বিরুদ্ধে 
তুমুল অভিযান শুরু হয়। এই অভিযান বিশেষভাবে ক'জন লোককে অবলম্বন 

এ শপাশপাাস্প পপ সা পপ সী সপ পপ 

ষ 

৫, [ু0180708070, 010 006 176591190- 0:6০ত৮ ০৮ &0307068  [10%516089 809. 

10991) 78000051810" (1899 ) নামে একথানা! বই লেখেন, পরে আর-একথাঁনা বই লেখেন : 
404. (৮9 8990.96 ০? 199, (1832 )1 9001097৮ ও 08%:880190র বই 08. 1৮1108০য 

11) 09706781 8780. 73926)”3 70705 01009901% 0 08:08901%7 (1899 ) এব! [01890%00-এর 

উপরি-উক্ত হুখানা বইয়ের জবাব হেগেল নিজেই দিয়েছিলেন । 
৮ 
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করে দিনের পর দিন তীব্রতর ও বিক্ষোতময় হয়ে উঠতে থাকে। জার্মান 

দ্বীর্শনিকগণ এই যুগে হেগেল-দর্শন্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেশে যুক্তি, তর্ক 
ও বিচারের বন্া প্রবাহিত করেন। কিন্তু এই রকম আক্রান্ত হয়ে হেগেলীয়গণও 

'নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। একদিকে যেমন হবাইসে ( ৬/6155৩ ), কিশটে প্রমুখ 
অধৈতবাদ্িগণ ( 1500015), ব'কয্যান (83০00) গুস্থের (ড00036] ) 

প্রমুখ দ্বৈতবাদিগণ (14০165) এবং গ্রবিশ (3:915০%) প্রমুখ হারার পস্থিগণ 
( 775::09) ) হেগেলের দীর্শনিক তিত্তিকে বিধ্বস্ত করে তূলেছিলেন, তেমনি 
অন্তদিকে গশেল ( 90506] ) প্রমুখ হেগেলীয়গণও আবার নতুন করে ছেগেলকে 
সমর্থন করে আত্মরক্ষার চেষ্টা শুরু করেছিলেন । ছেগেল-বিরোধীদের (470 

[768611977 ) কেন্দ্র হয়ে দীড়িয়েছিল যেমন ফিশ টে-প্রতিষ্টিত 2০1650ঘ 166 

কাগজধানা, তেমনি হেগেলীয় মুখপত্র হয়ে ধীড়িয়েছিল “1911010০091 10 
দ্র155618515960110132 71111 নামে কাগজখানা। 

হেগেল দর্শন সমর্থন করে প্রথমে আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন গশেল (305 

076] )। হ্বাইসেকে জবাব দিতে গিয়ে তিনি ৭1০71505 0£ 702০০8৮ 

(1832) নামে বই বের করলেন। রোজেনক্রান্ত্স্ ( 0২097-102772 

গ্যাবলের (339127), হাইনরিকৃ্ (17170110059 ইত্যার্দিও হ্বাইসেকে 

প্রত্যুত্তর দিলেন। মিকেলেট ( 211০8615) সমালোচনা করলেন ফিশটেকে ;. 
জুলিয়াস শালের (01195 90321157 1810-68 ) চারদিকের সব রক 

আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে ব্যাপকভাবে হাত দিলেন তার “)11050191)5 

06 091]: 71070 (1837 ১-এ। 

কিন্ত প্রতিপক্ষগণ হেগেলের বিরুদ্ধে যে দ্ারণ ঝড়ের তাগুডব আর্ত 

করেছিলেন তার কোঁলাহলে হেগেলপন্থীদের এই ক'টি ক্ষীণ কণ্ঠম্বর ডুবে 
গিয়েছিল। এর পরে হেগেলীয়দের নিজেদের ভিতরেই মতভেদ দেখা দিল 

নানা বিষয়ে। ফলে হেগেলের বিরুদ্ধণলের প্রাধান্ত ও প্রাবল্যই র্বক্ষেত্রে 

কায়েমি হয়ে রইল। গৃহবিবাদ ও পরে গৃহবিচ্ছেদ এসে হেগেল-দর্শনকে '্হতী 

বিনষ্টি'র পথে এগিয়ে দিল। 
আগে বলা হয়েছে যে, হেগেল-দর্শন 'দর্শনকে' বাচিয়েছে, ধর্মকে ভিত্তি দান 

করেছে ও সমাজকেও উদ্ধার করেছে, এবং এই ভ্রিবিধ দানের জন্য হেগেলদর্শনকে 
[86091810197 01011950015 বলা হয়ে থাকে। হেগেলের ম্বত্যুর পরে তার 
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বর্শন, ধর্ম ও সমাজ দন্বন্ধীয় সকল মতবাঁদকেই আক্রমণ করা হয়েছিল। উপরি-উক্ত 
হেগেল-বিরোধীগণ ( £১70-776851137 ) হেগেলকে দর্শনের দিক থেকে আঘাত 
করেছেন। তার ন্তায়শান্ত্র ও অধিবিদ্যা (25600155105 )- যা দর্শনের ভিতি- 

্ব্ূপ--- তাকে আক্রমণ করে হেগেল-দর্শনের বুনিয়াদকে মুূ্ করে তোলা 
হয়েছে এই-সব প্রতিপক্ষের বিতর্কে । 

একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে এই যে, উপরে ধাদের কথা হয়েছে 
তারা হেগেলের বিরুদ্ধপক্ষ। হেগেলের দর্শনকে এবং দর্শনের মৃলনী তিগুলোকেই 
তারা আক্রমণ করেছেন। এরা হেগেলীয় দূলের বাইরের লোক, কাজেই 

হেগেলকে অগ্রাহ্ কর! এদের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্ত এর পরে যে 

ঘটনা ঘটল তা আশার অতীত ও কল্পনারও বাইরে। এবার হেগেলের সমর্থক 

বা দলের লোকদের নিজেদের ভিতরেই মতানৈক্য শুরু হয়ে হেগেলীয় বা 

[768০117. নামক দর্শনের অস্তিত্ব লৌপ পাবার মতো হয়ে পাড়াল। এতদিন 

বাইরে থেকে আক্রমণ হয়েছে, আজ ভিতর থেকেই ফাটল দেখা দিল। হেগেলের 

মৃত্যুর অল্পকাল পরেই এমনটা ঘটবে এবং হেগেল-দর্শনের এমন শোচনীয় পরিণাম 
দেখা দেবে, এ কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। অথচ তাই ঘটল। 

আলেকজাগ্ারের মৃত্যুর পর গ্রীক সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়েছিল; তেমনি 
হেগেলের মৃত্যুর সন্ধে সঙ্গেই হেগেল-সম্প্রদায়ও আত্মকলহে টুকরো! টুকরো হয়ে 
পড়ল। কে কে হেগেলের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, কার মত ও ব্যাখ্যা হেগেলের 

সত্যিকারের মত, তাই নিয়ে বিতর্ক উত্তাল হয়ে উঠল। সবাই নিজের মতকে 

আসল হেগেলীয় দর্শন বলে চালাতে শুরু করল এই নিয়ে ঝগড়া ও তীব্র 
বিদ্বেষের অন্ত রইল না। ফলে দাড়াল এই যে, হেগেল-দর্শনের নানারকম বিরুদ্ধ 

ব্যাখ্যা হয়ে হয়ে শেষটায় হেগেল-বাদই ( চ75861750) ) লোপ পেয়ে গেল। 
যে বিষয় নিয়ে হেগেলীয়দের মধ্যে এই শোচনীয় আত্মকলহের স্ত্রপাত 

হয়েছিল সে হচ্ছে হেগেলের ধর্ম সম্বন্ধে মতামত। প্রথম তর্ক শ্বরু হল 

আত্মার ব্যক্তিগত অমরত্ব নিয়ে (15015019115 0 00৩ 5০০1); সমস্ত 

হেগেল-সম্প্রদীয় এ-তর্কে দুই দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। 

লুভতিগ.-এ. ফয়েরবাক্ (1,30518 4 569৫1900 ১৮০০-৭২) এ-সম্বন্ধে 

প্রথম বই বের করলেন £ 111009805০0. [06800 270. [00010091109 

€ 1831) | এই বইয়ে তিনি সবেশ্বরবাদের ( 1277:1)61519 ) স্থিতিভূমি থেকে 
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বললেন, মৃত্যু হল সসীমের অসীমে বিলীন হয়ে যাওয়া? কাজেই মৃত্যুর (পরে 
কোনো আত্মার আলাদা অস্তিত্ব একেবারে অসম্ভব । পরে 71560 ০৫ 
10০৭610) 1011195021)5১ (১৮৩৪ ) বইতেও এই মত প্রচার করেছিলেন । 

এর পর ফ্রাইডরিশ রিখটার কয়েকখানা বই লিখলেন : ১. 76 
[09০0076 ০৫ 056 159 ৮1)1065) ( ১৮৩৩) ও ২. 206 ট€জ্ঞ 10০0০0106 

06 [70100161155” (১৮৩৩ )। রিখটার বললেন, হেগেলীয় মতবাদ মানলে 

মৃত্যুর পরেও আত্মার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব বজায় থাকার কথা মান! চলে নাঁ। ধারা 
মরণের পরেও বেঁচে থাকীর কথা বলেন তার! নিতান্তই অহংসর্বন্ব ( 7:80150 )। 

আসল তর্কটা হচ্ছে এই নিয়ে যে, হেগেলীয় দর্শনের নীতি অনুসারে আত্মার 

অমরত্ব স্বীকৃত হতে পারে কিনা । ফয়েরবাকের বই বেরুবার পরে হেগেলীয়দের 

মধ্যে তেমন আলোড়ন হয় নি. তর্ক উঠেছিল মাত্র । কিন্তু রিখটার ছন্দ-ক্ষেতর 

নামবার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টা খুব ভ্বোরালো হয়ে লোকের চোখের সামনে এল 

এবং তর্কটা প্রবল হয়ে দেখা দিল। এই ছুজনে হেগেলীয় আত্মার অমরত্বের 

বিরুদ্ধে মত প্রচার করবার পরে অপরাপর হেগেলীয়গণ এই তর্কে যোগ দিলেন। 

১৮৩৪ সালে রিখ.টার-এর জবাবে গশেল প্রবন্ধ লিখলেন বালিনের 
ইয়ারবুকের (86711061 1917:080০ )-এর জান্্য়ারি সংখ্যায় এবং এ দিন 

থেকেই হেগেলীয়দের সম্প্রদায় ছুই দলে ভাগ হয়ে গেল। এর পরে গশেল 07 
696 7006 0 [0110010911৮ (১৮৩৫ ) নামে বই বের করে বিস্তৃত যুক্তি- 

বিচারের সাহায্যে অমরত্ের সমর্থন করলেন । 

কে. কনব্যাডি ( ৮. 59781) একজন হেগেলীয়। তিনিও অমরত্বকে 
সমর্থন করে বই লেখেন 41507007911 8110 চ:061079] 1:19” (১৮৩৭) | 

লোকের মন সেদিন এই তর্কে এমনভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল যে, চারদিক থেকে 

নান প্রবন্ধ, বই, পুস্তিকা ইত্যাদি বের হয়ে চিন্তারাজ্য বিষম আলোড়ন উপস্থিত 

হয়েছিল। এই তর্ককে উপলক্ষ করে হেগেলীয় দল দুইভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়ল-_ ঘে ছুইভাগকে পরে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী (166৪0013189) 
আখ্যা দেওয়া হয়েছিল । ফয়েরবাকৃ, রিখটার, ব্লাসে প্রমুখ বামমা্ী ভূমি থেকে 
অমরতকে আক্রমণ করলেন এবং অন্তদিকে গশেল কনর]াডি প্রমুখ অমরত্বকে 
সমর্থন করে দক্ষিণ মারায় ভূমি থেকে হেগেলকে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন । 
উল্লেখ কর! যেতে পারে যে ধার! হেগেলীয় নন এমন সব দীর্শনিকও এই তর্কে 
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যোগ দিয়েছিলেন । ঘেমন হ্বাইসে অমরত্বকে সমর্থন করেছিলেন রিখটার-এবর 
বিরুদ্ধে এবং ফিশটে আবার অমরত্বের বিপক্ষে ছিলেন । 

এর পরেই আবার তর্কের ধারা অন্ত খাতে বইতে শুরু করল। অমরত্ের 

প্রশ্ন ছেড়ে ছেগেলীয়দের বিচারবুদ্ধি এবার কিছুদিন. পরেই খ্রীস্টতত্বের 
(০81150010£5 ) উপর আত্মনিয়োগ করল। ফ্রাইডারিশ স্ট্রীউশ (10310 

ঢা150110 90:9055, ১৮*৮-৭৪ ) নামক বিখ্যাত হেগেলীয় তার বিশ্ববিখ্যাত 
বই 706 [106 0 76505 01008115168) (১৮৩৫-৩৬) বের 

করলেন। স্ট্রাউদ বাইবেলকে এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে সমালোচনা করে বললেন, 

বাইবেল ইতিহাস নয্ব ; বাইবেলের ঘত গল্প এসব সত্য ঘটনার কাছিনী নয়। 

তা ছাড়া বাইবেলের ঘটনাগুলোর মধ্যে পরস্পরবিরোধী এত কিছু আছে যে 
ওগুলো সত্য হতেই পারে না। বিশেষতঃ, যে সব আশ্চর্য ও অপ্রার্কত ঘটনা 

(70109016) বাইবেলে আছে, সেগুলো দার্শনিক ( হেগেলীয় ) যুক্তিতে সমর্থন 
করা চলে না। উইলহেম ফাকে ( ৬/107910 ৬৪0১ ১৮০৬-৮২) এরপর 

বই বের করলেন 10103] 701760109£5” (১৮৩৫) এবং (০৫-0817,-এর 

ধারণাকে আক্রমণ করলেন। পরে ফয়েরবাক তার সব চেয়ে বিখ্যাত বই 
ঢ75561706 01 00071511910? (১৮৪১) লিখলেন । এই বইতে ফয়েরবাক 

নাস্তিকতার লমর্থন ক'রে, ধর্ম যে মাঙ্গষের কল্পনার স্জন-_ এই তত্ব প্রচার 

করলেন। ঈশ্বরতত্ব (:71,01085 ) আলাদা কিছু শাস্ত্র নয়, এ হল নৃতত্বরই 

( 23051001985 ) নামাস্তর । মাইষের ইচ্ছারই বিগ্রহ মৃতি হল ঈশ্বর। 
ফয়েরবাক পূর্বে ছিলেন সর্বেশ্বরবাদী (027076150) এখন মত বদলে দেখা 

দিলেন নিরীশ্বরবাদী (4.0155150) হয়ে । তার 71500 0£ 10101105001) 

( ১৮৩৪) যে মতি দেখতে পাই, সে রূপ আজ বিপরীত মুখে বদল হয়ে গেছে। 
তখন ফয়েরবাক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন সর্বেশ্বরবাদ ( 7917006750) )-এর 

আর আজ 7:550705 0£ 001050191105”তে স্ততিপাঠ চলল নিরীশ্বরাবাদের 

(01615 )। স্ট্রাউস নতুন বই লিখলেন 7106 00115081) 100001076 

06 7810) 177 105 10৩5০100100176 210 1 105 ০9215 10) 1/000211) 

9০1617০5.) (১৮৪১-৪২)। এই বইখানারও স্থান তীর বিখ্যাত ৭6 ০: 

16945-এর পরেই । এই বইতে স্ট্রাউস হেগেলকে পুরোপুরি সর্বেশ্বরবা্দী 

€ 031)0)615) বলে দীড় করালেন। মানুষের ও অন্থান্ত প্রাণীর চিন্তা গুলো 
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ব্যতিরিক্ত আর কোনে! ঈশ্বর নেই এবং প্রকৃতির নিয়মগুলো (1.0 ০৫ 1700016)- 

কে ছেড়ে আর কোনো! প্রকাশ ঈশ্বরের নেই। এই ততই স্্রাউসের মতে 
হেগেলের একমাত্র সত্যিকার মত। 

এদিকে স্ট্রাউস প্রমুখ হেগেলীয়গণ যখন বাইবেলের উপর আক্রমণ চালাতে 
আর্ত করেছিলেন, তথন ক্রনো-বাউয়ের (3:0170-2021 ১৮০৯-৮২), গ্যাবলার, 

গশেল, কনর্যাডি, প্রমুখ হেগেলীয়গণও স্ট্রাউস এবং তার দলের মতামতের তীব্র 

সমালোচনা ও প্রতিবাদ করে লিখতে শুরু করলেন। ক্রনো-বাউয়ের প্রথম 

স্াউসের 145 ০৫ 1653, নামক বইয়ের প্রতিবাদ ও সমালোচনা লিখলেন 
8৫1102 ]31/005050 ১৮৩৫-এর ডিসেম্বর সংখ্যায় । তারপরে তার নতুন 
কাগজ 22515031166 টি 905০0121055 00601092151 (১৮৩৬-১৮) হয়ে দাড়াল 

এই স্ট্রাউস-বিরোধী দলের কেন্দ্রীয় পত্রিকা । তাঁর 0000৩ 0৫ 06 

10৮20211091 বি )17301595 0£ 002 5510001105+ (১৮৪১-৪২) বইতে তিনি 

স্ট্রাউসের "166 ০৫ 765এ৩-এর জবাব দিয়েছেন | 

গ্যাবলার তার 12010) [172360191 4£১03169$,-4 (১৮৩৬ ) স্ট্রাউসের 

প্রতিবাদ করলেন। গশেল লিখলেন তাঁর 10970010901905 60 0১৪ 9০০০01০- 

0৮৪[1১010857 (১৮৩৮ ), সালের (9০321157) যীশুধীস্টের সমর্থনে লিখলেন 
“0006 17156011081 0101150 200 0101109012195” (১৮৩৮ )। কনব্্যাডি লিখলেন 

(01)1156 ঠ 006 01690170 5250 200. ঢ1016 (১৮৩৯)। 

এইভাবে একদিকে স্ট্রাউসের দল এবং অন্যদিকে গশেল প্রমুখ পর্ডিতগণ 

হেগেলীয় মতের ব্যাখান ও অপব্যাখ্যনের সাহায্যে খ্রীন্টতত্ব ও ধর্মতত্ব আলে।চনায় 

যুযুধান হয়ে উঠল। হেগেল সম্প্রদায় এই ছুই দলে ভাগ হয়ে গেল। ক্ট্রাউস 
১৮৩৭ সালে এক লেখায় রহস্য করে লিখেছিলেন যে হেগেলীয় সম্প্রদায় ফরাসী 
পার্লামেন্টেরই মতে! দুই দন হয়ে ভেঙে যাচ্ছে এবং এর বাম দিকে আছেন 

স্ট্াউপ স্বয়ং ও দক্ষিণে রয়েছেন গশেল, গ্যাবলার ক্রনো-বাউয়ের। অবশ্য 
রোসেনক্রানৎস ( 7২০9৫7১02 ) এই ছুই দলের মধ্য প্রদেশে রয়েছেন । এ 
কথাও স্ট্রাউস বলেছিলেন-যদদিও রোসেক্রানৎস নিজে এ মস্তব্যকে স্বীকার 

করেন নি কোনো! দিন । কী শ্ুভক্ষণেই স্ট্রাউস এই দৃক্ষিণ-বাম ( £1০-160) 

ভাগের উল্লেখ করেছিলেন ! এর পর থেকে আহ পর্যস্ত দীর্শানক সমাজে এই 

শ্রেণীবিভাগ ও এই নামকরণই চলে আসছে চিরদিন । 
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কিন্ত এখানেই হেগেলীয় সমাঙ্গের ছুর্গাতি শেষ হয়নি। দক্ষিণ-বাম ঘ্বন্দেই 

আত্মকলহ সমাপ্ত হয় নি; কিছুদিনের মধ্যেই আবার বাম-মার্গে (1,666) 

অস্তবিরোধ শুরু হল। দক্ষিণ ও বাম মার্গের ঝগড়ায় আসল বিরোধ ছিল 
হেগেলীয়দের সঙ্গে সর্বেশ্বরবাদের। স্ট্রাউস, ফয়েরবাক সর্বেশ্বরবাঁদকে হেগেলীয় 
বলে চালাচ্ছিলেন ৷ পরে ক্রমশ আবার ফয়েববাঁক ও ক্রনো-বাউয়ের দল ছেড়ে 

নতুন রূপ ধারণ করলেন। এর পরে সর্বেশ্বরবাদ “ 28900061500 ) ছেড়ে ধরলেন 

নিরীশ্বরবাঁদের (.0561-70) নবতর রূপ ।৬ সর্বেশ্বরবাদ হল নিবশ্বরবাদের 
একেবারে বিপরীত রূপ। 

স্টাউস-এব সর্বেশ্বরবাদের (707০ 8070৮8150৫6 076 দ61778] 1061-50179- 

11 0: 006 90:0105 1841 ৮5 908055 ) বিপরীত বিকাশ আমরা দেখতে 

পাই ফয়েরবাক ও ক্রনো-বাউয়ের-এর নিরীশ্বরবাদে । ফয়েরবাকের মতের 
পরিবর্তন ঘনঘন হয়েছে । 47215601506 100617 7001105015 (১৮৩৪) 

বই-তে তীর সর্বেশ্বরবাদদ ও স্পিনোজাপ্রীতি প্রবল । 406 70650101002 204 

[7150050৫012 10101105010) 06101100120 ১৮৩৭) বই-তে এ তার মতের 

হবু বদল হরেছে। এখানে ম্পিনোজার বিপরীত মতের প্রাবল্য এবং 

[)1%াযতৈশর বিরুদ্ধতা স্পষ্ট। এর পরে 1608. 89519 (১৮৩৮) বই-এ 

নিরীশ্বরবাঁদের পরিষ্কার সমর্থন ও খ্রীস্টধর্ষের বিরুদ্ধতা দেখতে পাই। এরপরে 
ঢ552100০০ 06 (00150191010 (১৮৪ ১)-তে মানবতাই যে ধর্ম এ-মত দেখা যাঁয়। 

মানুষের অন্তরেয় ইচ্ছা ও আশা-আকাজ্ফাই যৃতিমস্ত হয়ে ধর্ম ও ঈশ্বর সৃষ্ট হয়েছে। 
সর্বশেষে 7 85000806506 006 011: 25 85501706০0৫ 00015- 

(150 ৮” (১৮৪৭) বইতে নিজেকে ম্পষ্ট হেগেলের বিরুদ্ধবাদী বলে প্রকাশ 

করেন। তীয় বর্তমান মত যে হেগেলের মতেরই পরিথ্তি নয়, এ কথ! তীব্রভাবে 
তিনি বলেছেন তীর এই বইতে। 

তারপর ক্রনো-বাউয়ের ও ফয়েরবাকেরই মতো! একই নিরীশ্বরবাদের সিদ্ধান্তে 

এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি ; একে স্ট্রাউস অবশ্য দৃক্ষিণমাগাঁদের (08065) 

৬ 29008018া0 20 65০ 779£611801616 13 1510108070690 00717002015 05 90508, 

17119 চ190109011 830 1371)0-032067 19107989009 10181906808] 00700816601 0810009- 

8870, ( 70077191717, [1], 010) 
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দলে ফেলেছিলেন? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্রন্ঠেবাউয়ের বাম-মাগাঁ (1,56050)। 
ইনি হেগেলকে নিরীশ্বরবার্দী বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর “7176 
[18050255 06 00০ 10056006106 1035 02 73656] 096 4086156 270 

4৯101400050 (১৮৪১) এবং “76০15 [0156015 0£ 26115107) 200 

008০0 £010) 0০ 36917000176 06 5910 (১৮৪২) -_-এই ছুইখাঁনা বইতে 

হেগেলকে ১৮ শতকের নিরীশ্বরবাদীদের সতীর্থ বলে দাড় করানো হয়েছে। 

এই সময়ে ম্যাক্স স্তিরনের (103 30061 ) বলে এক ব্যক্তি লিখলেন 
“116 0015 076 820 1715 70109061097 (১৮৪৪) নামে এক বই এবং 

ফ্রাইভ,ন্রিশ, ডাউমের (১৮০০-৭৫) লিখলেন “£7001000108150 20৫ 

010101900০৫ 00৩ 0155517 ( ১৮৪৪ )। এঁরা দুজনেই ফয়েরাবক ও 

ক্রনেঠবাউয়েরকে আক্রমণ করলেন এই বলে যে ফয়েরবাক ও বাউয়ের দুজনেই 

প্রকারাস্তরে ধর্মকেই ফিরিয়ে এনেছেন। কারণ একজন ( বাঁউয়ের ) আত্মসপ্বৎ 

4581650501905065৪” ও অন্তজন ( ফয়েকবাঁক ) মানষকে (12817) ঈশ্বরের 

আসনে বসিয়েছেন। ডাউমের বললেন, এরা মাশুষের পুজা প্রবর্তন করছেন, 

প্রকৃতির ( িএএ16 ) নয়। কাজেই দেখা গেল যে হেগেলীয় বাম-মার্গও 

অচিরে ছুই বিরুদ্ধ দলে বিদীর্ণ হয়ে গেল। এক'দকে স্ট্রাউস প্রমুখ সর্বেশ্বরবাদী 
এবং অন্য দিকে ফরেরবাক, ক্রনো-বাউয়ের, স্তির্নের প্রমুখ নিরীঙ্বরবাদী । এই 

ছুই দলে হেগেলীয় সম্প্রদায় চিরদিনের তরে বিচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। 
হেগেলীয়-পরবর্তী যুগে (১৮৩০-৫০) হেগেলের দর্শন নানা মতে ও 

সম্প্রদ্দায়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়োছল এবং পরস্পর আত্মকলহ ও তর্কবিতর্কের ফলে 

থণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ভেঙে পড়েছিল । মাত্র কয়েকটা বছর আগে যে দর্শনকে সবাই 

মনে করত চিন্নকালের, অপরিবর্তনীয় সত্য, হেগেলের মৃত্যুর কয়েক বছরের 
মধ্যেই দেখা গেল যে তা একান্ত ভঙ্গুর ও নম্বর। হেগেল একদিন নিজেও মনে 

করেছিলেন যে, তিনি জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে চুড়ান্ত দর্শন দিয়ে গেলেন; 
হেগেলীয়গণও নিঃসন্দিগ্ধ মনে বিশ্বাস করেছিলেন যে হেগেলবাদদ জীবনের সকল 

সমস্যার শেষ মীমাংসা ও সমাধান । হেগেলের ন্তায়' তার অপরূপ ও অভিনব 

ডায়ালেকটিক নীতি একদিন বহু দীর্শনিকের মনোহরণ করেছিল । দেখা গেল 
কয়েক বছরের মধ্যেই হেগেলের সেই ন্যায় ও নীতি" যে একপেশে, অসম্পূর্ণ ও 

ক্রটি-ছুষ্ট হেগেলীয়গণই নিঃসংশয়ে তা৷ প্রমীণ করলেন, কৌঁনো-একটি স্ৃঙজ 
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(£)0001 ) বা একটি মাত্র নীতিকে (776000 ) ধারা চরম এবং একান্ত করে 
আকড়ে ধরেন, তীরা যে কত ভ্রান্ত হেগেলীয় দর্শনের পরিণতিই তার চিরস্থায়ী 
প্রমাণ ।” 

কিছুকাপের জন্য তীব্র চমক দেখিয়ে হেগেলবাদ ক্ষণিকের উক্কার মতোই নিতে 
গেল। হেগেলীয়, অ-হেগেলীয় সবাই মিলে এর অস্তিযম সংস্কার করে ঘরে 
ফিরলেন। কিন্তু একার মানে এই নয় যে, হেগেলের মতবাদী লোক আর 

দর্শনশান্ত্রে কেউ রইলেন না বা ভবিষ্যতেও কেউ থাকবেন না । হেগেলবাঁদেব 
ভাঙনের (৫15501800% ) যুগেও অনেক হেগেলীয় বেচে ছিলেন এবং অনেক 
বই-ও বেরুচ্ছিল হেগেল-তত্ব ব্যাখা ও সমর্থন ক'রে । এ কথা সবাই স্বীকার করবে 

যে চিস্তারাঁজ্যে কোনো মৌলিক চিন্তাই চিরদিনের তবে বিনষ্ট হয়ে যায় না। 
গাছ মরে গেলেও তাঁর সকল বীজ লোপ পায় না । বীজ থেকে নতুন জন্মের 

স্ত্রসীত অহরহই হতে থাকে । চিন্তা-জগতেও এই বিধি প্রবল। কোনে! 

প্রাণবান চিন্তা যদ কোনো প্রন্তভার উর্বর ক্ষেত্র থেকে জন্ম নেয়, তবে সেই 

প্রাণবান চিন্তার জীবনকাল ফুরিয়ে গেলেও তার প্রভাব সমূলে লোপ পেয়ে যায় 

না। চিস্তাজগতে এমন একট] ধারাবাহিকতা (০377+1001 ) বয়েছে 

চিরকাল, যাতে করে সত্যিকারের চিন্তা বা মননের কথনো “মহতী বিনষ্টি৮” হয় 

না। প্রভাবশালী মননের সুক্ষ সত্তা নান! আকারে, নানা রঙে, ও নানা বেশে 

বেঁচে থাকে এবং ভবিব্যতের দিকে নিজের-দৃশ্ট না হলেও অদৃশ্য__প্রভাঁৰ 
ছড়িয়ে দেয়। দীর্শনিক জগতেও পূর্বাচার্ধদের বই পড়ে তাদের থেকে কিছুই 
গ্রহণ করেন নিবা তাদের দ্বারা োটেও প্রভাবিত হন নি, এমন চিস্তানায়ক 

৭. 01 % 01810010900: 86 100 10581181068 9100৮ 17 000]18 00901 990)108 (0 ৪10 

6086 20 ৮06 1190 17050002220 1715 275602100551081 19900701022 1 019 96001001003 1019 

011165090. 010০0089000 10. 606 (1 019 209106908006 ০1070100901 02081 018%- 
11917, 1080 10910 1010৮80. 09 8001-17989119019, 17:6£6119,09 ৪10. 01:9-1798911809 6০ 709 

চ০০001988, 9100 6109161019 1018 10019 85৪02228810. 811 1019 81009 1780 19:00 6০ 09 

[8060106 05৮ ৪ 001019706 00901 অঃ0006 ৪01082009 08,050], 

[1096 আ1)9:০6 0189 091:0989 ৪৭, 01)9 9861.68 91১0010 11859 £8,0100190, 00260109৬৯৪ 

18,0875], 11008, 001106 6159 02090989 01 01580106102 জা10101) 1189 09977 0990370060, 00৫ 

88109018115 8601 16 8990990. 60 09 ৫0120101960, 10176610% 019 80109890 2770 819 9011 

81009971106, 1১101) 06700015699 615৩ 850501066 10:010198910,989 ০0 6170 17:0891181) ৪৪- 

6000, 200 09907106 16 85 ৪ ০1396 67709515 107 18 0৮91776852871)6 10109, 6108৮ ৪৮ 609 

95956 ৫85 050019 2)0 1077£2: 090.082. 6067036195 ১০৩ 1.1 ( [3000 , ও 

হা, 9199), 
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পৃথিবীতে অন্তত এতিহাসিক কালের মধ্যে আবিভূতি হয়েছেন বলে কেউ জানে 
না। কাজেই হেগেলের মতো! প্রতিভার প্রভাব সমূলে ও নিঃশেষে লোপ পেয়ে 
যাবে, এ কথা অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসক। হেগেলবাদের মৃত্যু যদি হয়েছিল' 
উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, তবে তার মানে এমন নয় যে হেগেলের মতবাদ জগতের 

আর-কোনে! লোকের বুদ্ধিকে আকর্ষণ করে নি কিংবা কাউকে প্রভাবিত করেনি । 
কান্ট (7870), রাইনহোল্ড ( 2:211201 )১ ফিশ.টে ( 1০1) ), শেলিং 

(907611175 ) এবং হেগেল--এ দের মধ্যে এমন একটা সরল পারম্পর্য আছে 

যে, পরবর্তীগণ প্রত্যেকেই পূর্ববর্তীদের কাছি থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করে 

পূর্ববর্তী দর্শনকে অনেকাংশে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। হেগেলের পরবর্তীগণ' 
হেগেলের দর্শন থেকে অনেক কিছু নেবার মতো সত্য পেয়েছেন। হেগেল জগতে 

এমন একট! দৃষ্টিভ'জ দিয়ে গেছেন, যার প্রভাব মাজে আছে এবং আগামীকালেও 

থাকবে । হেগেলের দর্শনে সত্যের আলো! বহুল পণ্রমীণে উদ্ভাসিত হয়েছে, 

এ কথা অন্ধও স্বীকার করে। কিন্তু ধারা হেগেলবাদকে ও হেগেলীয় পদ্ধতিকে 

(0৩0)0৫ ) দর্শনের শেষ কথা বলে মনে করেন ও প্রচার করেন, তীদের চোখের 

দৃি এতিহাসিক তো নয়ই, বরং তাকে নিতান্ত একদেশদর্শী বলা চলে । উনিশ 
শতকে ধারা সুর্ধ বলে অভিবাদন করেছিলেন, একদিন তীরাই কিছুকাল পরে' 

আবিষ্কার করলেন যে তাদের এতর্দিনকার হৃূর্য কেবলি পলকের উন্কামাত্র (4৪ 
011111906 0066601 ড/10006 500518,006 আতা: ) হেগেলবাদে। সত্য 

আছে, কিন্ত সে একান্ত ও চরম সত্য নয়। জীবনব্যাপী তিমিরকে বিদুরিত 
করে চিরদিনের তরে দিবালোক রচনা করবে এমন আলো! হেগেলতত্বে নেই ॥। 

ক্তরাং যে দস্ত (:০%০:৩68017£ 2110”) একদিন হেগেলীয়দের মধ্যে বাসা 

বেঁধেছিল, তার নির্দয় প্রতিক্রিয়া এসে অচিরে হেগেলবাঁদকে গলা টিপে মারল । 
প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে দেখা দিয়েছিল নিয়তি ( 25099515 ) এবং হেগেলীয়- 

পরবর্তী গোধূলির অস্পষ্ট অন্ধকারে হেগেলবাদকে জালিয়ে রাখবার ক্ষীণ প্রচেষ্টাকে 
বিফল করে হেগেলীয়-দর্শন নীরবেই নিভে গেল। আর্ডমান ( €1009011 ). 

নিছ্গেও একজন হেগেল-তক্ত । তিনিও বলছেন : 

440 015560600৫1 005010266-777160 96190118 10956 ০0180০10090 

11077 (106 0900 0790 006 77621101) 55506]00 ৫৩ 01706 10007 19610 

5101], 1086 16 43 51111 1151105) 200 00], 006: 1906 0086 2, 0010 
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৮0০1 28917 22065150, 1510) 06210 ৮10) 16 21906) 0036 0৩0212 

816 2601 21] 5011 91151062006 16৮ (01. [1], 0. 101 ). 

হেগেলবাদ মরে গেল এ কথা সত্য। কিন্ত আগেই বলেছি, এ মৃত্যু নিঃশেষে 
লুপ্ত হয়ে যাওয়া নয়। আগাঁমীকালেও হেগেলবাদ অনেক দীর্শনিকের চিত্ত ও 

বুদ্ধিকে দোলা দিয়েছে এবং ইংলণ্ডে নতুন হেগেলীয় সম্প্রদায় হেগেল 'দর্শনকে 

রূপান্তরিত করে নিয়ে এক নব দার্শনক মতবাদ প্রচার করেছেন। সে উনিশ 
শতকের শেষভাগে হেগেলের মৃত্যুর অনেক পরে। 

আমরা দেখতে পেয়েছি যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যেই হেগেলের দর্শন 

বিশ্বৃতির তলে ডুবে গিয়েছিল । এবন-ক্কি “হেগেলীয়” নামটাও একটা স্বণা ও 

লজ্জার বস্তু হয়ে দীড়িয়েছিল । আগে হারা নিজেদের “হেগেপীয় বলতে গর্ববোধ 

করতেন তীর & নামে পরিণত হতে বিরক্তি বোধ করতে লাগলেন ।” 

কাজেই হেগেলীয়-পরবর্তী যুগে হেগেলীয় দর্শনের যেমন মৃত্যু হয়েছিল, 

তেমনি সঙ্গে সঙ্গে হেগেলীয় 'ন্তায়' (1281০ ) ও ডায়ালেকটিক পদ্ধতি-ও (1)1০- 

16০10 17550)93 ) সমাধিস্থ হরেছিল। যে ডায়ালেকটিক একদিন সকল সমশ্যার 

সমাধানে একমাত্র যাছু-দণ্ড বলে গৃহীত হয়েছল উনিশ শতকেই তাঁকে নিতাস্ত 

অকেজো বলে বর্ভন করা হল এ কথা ভাবতে আজকের দিনের বহুলোকের বিম্ময় 

বোধ হবে সন্দেহ নেই। কারণ অ|ছ্কে আবার দেখতে পাচ্ছি রাজনৈতিক 

হাওয়ার উন্টোমুখী গতি প্রবতিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই পুরানো ডায়ানেকটিককেই 

কবর থেকে তুলে আবার মন্ত্রপৃত করে কাঙ্ছে লাগাবার সভক্তি চেষ্টা শুরু হরেছে। 

অনেক মনই আজকে আবার উল্টো স্রোতে উজান বেয়ে অতীতের মুখে চলেছে। 

ডায়ালেকটিককে নাঁকি নতুন করে পেতে হবে, বুঝতে হবে এব' তক্তি করতে হবে। 

জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সমাজে, গ্র্কতিতে সর্বত্র সকল গ্রপ্তনের মণিকোঠার রুদ্ধ দুয়ার 

উন্মোচন করবে এই নতুন-করে-পাওয়া পুরোনো ঘাছু-নগু। দর্শন, বিজ্ঞান, অঙ্ক, 

৮. পাযঃ0 2077 01 00650 10 0:080৭ 60 80০ ৪1) 6360৮ 6086 1000 0131 01 60৪ 

1816০7 70120 2৪৮ 80083601090 6০ ০০0.61009 £7910 60০ 60200860100 178৮ 09810 £100. 

005] 1797. 65860 01909; চট 95৪0 &00012896 (7080 170 1080 076309917 91190 

61097791599, 13609118775, 6119 89:5102. ৮০ 08]11170 00600961709 005 61713 108006 ৫9৬ 

0০) 60৩], 10016. 800. 202079, 800 83897810103 679 00017 17809 :878 80৪ 

চ798118%0 90100] %00. ৩5৪1. 0100 00926009 10100 1050, 09010 07000185690 20 16, 0০ 

100 86: 6318690.,? ( [81070800, 2, 0 1090) 
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সমাজতত্ব, জ্যামিতি--সবাই কেবল অন্ধকারে হাতড়ে মরবে যতর্দিন না এট 
ডায়ালেকটিক এর যাছুকে কাঙ্ছে লাগাতে শেখে । মান্থষের মনে এ এক নতুন 
মোহমুগ্ধতা ছেয়ে এসেছে; মধ্যযুগীয় ম্যাজিক-গ্রীতির এ এক আধুনিক রূপায়ণ 
বই আর কিছু নয়। সহজ পন্থা, মন্ত্রত্্র, তুকতাঁকের উপর মাহষের লোভের 
অস্ত নেই কোনো দিনই ; মানুষ লজিক চায় না, চাঁয় ম্যাজিক-_ সোজা রাস্তায় 
হাতে হাতে ফল। ভায়ালেকটিক-প্রীতির একমাত্র উৎস মানুষের এই ফরখূলার 
উপর ভক্তি; রয়াল রোডের দুর্বার আকর্ষণ! এই নিশ্চিন্ত ফরযূলা-প্রীতি এই 
বৈজ্ঞানিক যুগেরও বহু মনকে গ্রাস করেছে নতুন করে। তারই ফলে দেখতে 
পাওয়! যাচ্ছে আজকে বিংশ শতকেও যে ডায়ালেকটিক একদা! কবরের অন্ধকারে 

হারিয়ে গিয়েছিল, তাকে খুঁজে বার করে বাজ সিংহাসন দ্বান করা হচ্ছে। এর 

কারণ আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তাই বলছিলাম, ধার! দর্শনের 

ইতিহাসের খোজ রাখেন তীরা আজকে ভাববেন : প্ৰড়ো বিস্ময় লাগে।” 

আসল কথা হুল হেগেলীয় দর্শনের সঙ্গে ডায়লেকটিক পদ্ধতি বজ্িত 
'হুয়েছিল হেগেলীয় সমাজে । ডায়ালেকটিক শব্দটা নান! জনে নানা কাঙ্ধে 

ব্যবহার কয়েছেন। সক্রেটিস থেকে শুরু করে হেগেল পর্যস্ত বুলৌকই যে 

ডায়ালেকটিককে গ্রহণ করেছেন, এ কথা হেগেলও বলে গেছেন। তবে আসল 

কথা হল এই যে অন্যদের ডায়লেকটিক ও হেগেলের ডায়ালেকটিকের মধ্যে 

আস্মমাঁন জমীন পার্থক্য রয়েছে। পূর্ববর্তীরা! সবাই নানা বিভিন্ন অর্থে একে 

ব্যবহার করেছেন এবং বিশেষ করে হেগেল একেবারে স্বতন্ত্র ও পৃথক অর্থে একে 
ব্যবহার করেছেন। হেগেলের ডায়ালেকটিক নান! ক্রটিতে পূর্ণ ও নানা দোষে 

দুষ্ট । কিন্তু প্লেটো, আযারিস্টটল, কাণ্টের সঙ্গে হেগেলের ভায়ালেকটিকের কোথাও 

(কোনো সত্যকার মিল বা সাদৃশ্য নেই; তবুও হেগেল এঁদের সকলকেই প্রায় 
“হেগেলীয়” বলে ধ্লাড় করাতে চেষ্টা করেছেন। ট্রেগ্ডেলেনবুর্গ (1056006127৮ 

৮০1 ১৮*২-৭২) নামস্ক উনিশ শতকের বিখ্যাত দীর্শনিক হেগেলের এই 

অযৌক্তিক চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন যে, হেগেল এদের গায়ের 
€জায়ে “হেগেলীয়” বানিয়েছেন (401:0906605 81010156011021]5 8170 00085 

0613 1000 [86£217305 )। কাজেই হেগেল প্লেটো ইত্যাদির ডায়ালেকটিককে 
নিয়ে উচ্ছ্বাস ও উৎসাহ প্রকাশ করলেও, আসলে হেগেলের নিজের ডায়ালেকটিক 

একেবারে অদৃষ্টপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব । এই ফুক্তি-বিরুদ্ধ ও অবাস্তব ভায়ালেকটিককে 
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এই কারণে উনিশ শতকেই সকল দীর্শানক অগ্রাহ করেছিলেন । জে. এইচ. 

ফিশটে. (7. লু, ঢঃ0066) ১৭৯৭-১৮৭১ )) সি. জে. ব্রনিস (0.0. 8121138, 

১৭৯২-১৮ ), সি এফ. বাকম্যান (0. দর 89801000219], ১৭৮৫ ১৮৫৫), 

ডবিশ (1010চ1500, ১৮০২ ), ৎসিমারম্যান (21006100012) প্রমুখ হার্বাটপন্থী 

এবং হার্টমান (17316058170 )১ চ্যালিবাউস ( 0315305 ), উলবিচি 

( 01201), ট্রেখডেলেনবুর্গ প্রমুখ সকলেই ভায়ালেকটিককে একপেশে ও অবাস্তব 
বলে বিদায় দিয়েছেন । এমন-কি ফয়েরবাক স্ট্রাউল ও গ্যাবলার পর্যস্ত ডাঁয়লেক- 
টিককে বর্জন করেছিলেন। নীচের উক্তি হতে তদানীন্তন অবস্থা আরো! 

পরিষ্কার হবে : ্ 
“7076 101816065 1060003 035560. 1060 60016 09115101710. 036 

01500629 71101911026 0০০] 0101180061159ব. 96205510961 80- 

[010593 1011) 1015 আ1101765 200 1616 16210011705 03 ০0৫ 006 0191600105 

0৫176561১15 20 006 32006 0002 2150 101766৩0096 002 5010010] 01 

০01600201000079 ৪9 006 006 00166 00106, 07 05০ 0006: 5106 

0210161 59915 00 95088 06 121010901) 0086 00০ 17765011217 000. 

85 1056 00০ 17০82119171 100000 105 0101700175106 1000 0 ০0৫ 

520017091 1101901021706.+ (ঢ101091)]9 ][]]) 9 81). 

হেগেলীয় দর্শনের ইতিহাসকে বুঝতে হবে যদি ভায়ালেকটিককে বুঝতে হুয়। 
কারণ হেগেল-তত্ব গ্লাড়িয়ে আছে এই ভায়ালেকটিক পদ্ধতিকে ভিত্তি ক'রে। 
ডায়পেকটিককে ভালো! করে বুঝবার জন্তই আমরা হেগেলীয় দর্শনের পরিণতি ও 

ইতিহাসকে একটু সংক্ষেপে আলোচনা করলাম, কারণ হেগেলই আমাদের 
শিখিয়েছেন এঁতিহাঁসিক দৃষ্টিতে দেখবার প্রয়োজন । আলোচনা করতে গিয়ে 

দেখলাম যে ভায়ালেকটিকও হেগেলের দর্শনের সঙ্গে নজেই অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল, 
আঙ্গ হতে একশো ব্ছর আগে। একদিন ডায়ালেকটিক অযৌক্তিক ও কাল্পনিক 
বলে বঞ্জিত হয়েছিল, এ কথা জানবার আজ প্রয়োজন আছে। অবশ্ঠ প্রতিপক্ষ 

বলবেন যে একদিন বজিত হয়েছিল-__একথার কোনোই নিগৃঢ অর্থ নেই। একদিন 
কোনো-এক যুগের লোকের! যদি কোনে! তব্ের মর্ম না-ই উপলব্ধি করতে পেরে 

থাকে, ভবে অন্ত যুগে অনুকূল পারিপাশ্থিকের সহায়ে সেই তত্ব আদৃতত হবে না 
একথা যুক্তিযুক্ত নয়। ভায়ালেকটিকের মর্ম ও সথগভীর অর্থ উনিশ শতকের কোনো 
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কোনো লোক বুঝতে না পেরে যদি একে বর্জন করে থাকেন এবং পরবর্তী যুগে 
যদি দার্শনিকগণ একে সত্য বলে বুঝতে পেরে আদর করে থাকেন, তবে একথা 
প্রমাণ হয় না যে ভায়ালেকটিক নী তিটাই ভূল। 

পুর্বোক্ত কথারু জবাবে আমরা বলব যে, পূর্ব যুগের পণ্ডিতরা ডায়ালেকটিককে 

বর্জন করেছিলেন এই কারণেই যে ভায়ালেকটিক নীতি ভূল বল! চলে ন1 বটে, 

কিন্ত পূর্ববর্তী পণ্তিতগণ যে-সব যুক্তিতে ও কারণে ভায়ালেকটিককে অসত্য বলে 

অগ্রাহ করেছিলেন, সেই-সব কারণ ও যুক্তিগুলেো আজো যদ অব্যাহত থাকে ও 
সত্য বলে প্রমাণ হয় তবে ভায়ালেকটিক নীতিকে পুনশ্চ গ্রহণ করার দার্শনিক 

যুক্তিযুক্ততা৷ থাকে না। তারপরে ভায়ালেকটিক নীতি সম্বন্ধে, এর সত্যতা সম্বন্ধে 
স্বতন্ত্ভাবেও আলোচনা করে দেখতে হবে যে এ-নীতি নিজন্ব গুণে (90 15 

0 22601.) ধোপে টেকে কিনা । ভায়ালেকটিক-কে ধারা অব্যর্থ দার্শনিক 
নীতি খলে মনে করেন তাদের দেখতে হবে যে বর্তমান যুগের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের 

সমর্থন ভায়লেকটিক নীতি পেতে পারে। ডায়ালেকটিক নীতি 'নিয়ে বহু 
আলোচনা আজ পর্যন্ত হয়ে গেছে; কিন্তু যে-সব যুক্তি ও কারণের জন্ 

ডায়ালেকটিক নিতাস্ত কাল্পনিক ও অসত্য বলে যুগে যুগে বঞ্জিত হয়ে এসেছে, 
তার সঠিক জবাব ডায়ালেকটিক-সমর্থকরা আজো দেন নি? যুক্তি তর্ককে এড়িয়ে 

গিয়ে কেবল্মাত্র গুণ ব্যাখা করে প্রবলতর ভাষা প্রয়োগ করেই এরা নিজেদেরকে 

খালাস মনে করেছেন । কাজেই ডায়ালেকটিকের নিজস্ব 23611. বা সত্যতাও 

আমরা পরখ করে দেখব, একথাও ঠিক। কিন্তু দর্শনিকগণ একযোগে ডায়লেক- 

টিককে বয়কট করেছিলেন কেন দে তত্ব এবং খবরটিও আমাদের ছেনে রাখতে 

হবে। 



ফয়্েরবাকের উত্তরাধিকার-_ ডাক্মালেকটিকের পুনর্জন্ম 

উদনশ শতকের তৃতীয় দশকে যখন হেগেলীয়, অহেগেলীয়, দক্ষিণ হেগেলীয় ও 
বাম হেগেলীয় এবং স্পিনোজী হেগেলীয় ও নিরীশ্বরবাদী-হেগেলীয় ইত্যাদি দল- 

উপদলের কুরুক্ষেত্রে যুযুৎস্থরা সবাই আবহাওয়াকে তিক্ততায় ও কোলাহলে ভরে 
তুলেছিল, সেই যুদ্ব-কোলাহলের অস্তরাঁলে ডায়ালেকটিক জড়বাদের বীজ্জ অলক্ষ্যে 
অস্কুরিত হচ্ছিল। স্ট্রাউস একদিকে সর্বেশ্বরবাদের ( 977015150 ) দখিনা 

হাওয়ার প্রবাহ ছড়াচ্ছিলেন ; অন্তদিকে ফয়েরবাক ও ক্ুনো-বাউয়ের সেই দখিনা 
বাতানে তৃপ্ত না হতে পেরে নিরীশ্বরবাদের (4,56190. ) ঝড় তুলেছিলেন। 

জার্মীন দেশ এবং নিজেরা দোল! থাচ্ছিলেন সেই ঝড়ে। সেই অতীত দিনে 

ফয়েরবাকের বামমাগাঁয় ঝড় কত মানুষের চিত্তে আলোড়ন তুলেছিল সে খবর 
আজকের দিনে তুচ্ছ; কিন্তু সেই তর্কমুখর অশান্ত যুগে একটি দোলনশীল চঞ্চল 
চিত্ত যে সেই ঝড়ের দোলায় বিপুল বেগে আন্দোলিত হচ্ছিল, এ-খবর আজকের 

যুগে তাচ্ছিলা করবার মতো নয়। নিবীশ্বরবাদের থে নৃতন স্থ্রা ফয়েরবাক প্রমুখ 
বিদ্রোহীরা তখন পথেঘাটে বিলোচ্ছিলেন, সেই স্থরার নেশায় এক প্রতিভাশালী 

যুবকের মন সেইদ্দিন ধীরে ধীরে রাডিয়ে উঠছিল দিনের পর দিন। তীর নাম 
মার্স । 

তেইশ বছর বয়সে লেখা মাক্স-এর ডক্টরেট গবেষণাপত্রে দেখা যায় তিনি 
হেগেলীয় দর্শনের নেশীয় মশগুল বয়েছেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ফয়েরবাকের 

বাম-মাগাঁয় জাদুতে তার মন বাধা পড়ে যায় এবং ১৮৪৩ সনেই দেখতে পাই তিনি 

ফয়েরবাঁকের প্রতিভা মুগ্ধ ভক্ত হয়ে উঠেছেন এবং নিরীশ্বরবাদের উগ্র সমর্থক হয়ে 
রণাঙ্গনের প্রান্তদেশে পদচারণ করছেন। ১৮৪৩ সনে ৩ অক্টোবর মাক এক 
পত্রে ফয়েরবাককে প্রায় যুগাবতার বলে সম্বোধন করেছেন । এবং উচ্ছ্বসিত 

প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছেন । তিনি লিখছেন : 
“0 ০776 177 006 90110. ০417 0০ 66661 6650. 097. 5০৮. 60 0 

0019 001 5০. 216 06 ৫3806 00005165 0£ 90106111716. 0006 0621660০015 

30001101069. 1710) 90196111176 00120015060 11 1015 5090 ( ৫ 01056 
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1600£1156 00০ 5০৮0 0616 159 11) 00 00193176175 )১ (0৫ ড/1303০ 18125... 

6101 11 1080 170 00911 6০০১০ 10036113601) "0015 1065 

76031776 09175101106 1) 500 11700 0000) 17760 16811$59 11160 9010৩- 

ঢ11176 210700%760 1 2 11116 521100051/655, 28 15 01) 

908611175 15 81) 26101030015 ০3110810016 06 50০196164 

72167016 122270 170 25 076 ০0/95610) ০ 50121127£1 6 108065521 

209915079) 61)00%242171916721)0157/18210) 108)25 09) 6758 7101651565, 

1৬ 200/6 016 1715077. ০০ 56005£1৩ 89117501011 15 006 5015816 

06 70011090015 1516 8£911791 ৪. 01500101012 01 01011050015. 

এখানে “06165005 ৪000 136৪+-টি আর কিছুই নয়--- জড়বাদ। তারুণ্যের 

অপরিমিত উৎদাহে মার্স ধরে নিয়েছেন শেলিং যৌবনে জড়বাদী ছিলেন )। 
অবশ্ঠ গুরু ফয়েরবাঁক নিজেই মাঝ্সের এই ভূল নির্দেশ কবেছিলেন জবাবে । 

আমরা দেখতে পেয়েছি ফয়েরবাক ১৮৩০ থেকে ১৮৪৮ সনের মধ্যে জ্রুত বর্ণ- 

পরিবর্তন করে এমনভাবে বদলেছেন যে তার শেষ মৃত্তির সঙ্গে আগের কোনো 
যৃতিরই সাদৃশ্য নেই। [000£50 0921022:0 270 [001790102110) (১৮৩১) 

এবং 71560: 0 14006) [01711050005 (১৮৩9)-ত তিনি হেগেলবাদ 

থেকে স্পীনোজাবাদে পাড়ি দিয়ে এসেছেন। স্পীনোজা-গ্রীতি হল তার 

খ্িতীয় স্তর । তারপরেই 706 10550010002 2170 [71500:5 ০0 006 

[10110509015 01 [,6100162 (১৮৩৭১) 0115 32516) (১৮৩৮) ও 5:55070০ 

06 00115012105” (১৮৪১)-ত তিনি সর্বেশ্বরবাদের ভূলোক ছেড়ে নিবীশ্বর- 

বাদের স্বলেশেকে এলে উত্তীর্ণ হয়েছেন । এই হল তার তৃতীয় রূপ। তারপরে 

১৮৪২ থেকে ১৮৪৮ পর্যন্ত যে-সব বই তিনি লিখেছেন, তাতে তিনি হেগেলবিদ্বেষী 
ও প্রস্কতি-পৃঙ্জারী হয়ে দেখা দিয়েছেন। সর্বশেষে তার দর্শন আত্মসর্বন্বতার 
সিড়ি বেয়ে এসে উন্নীত হয়েছে 11912 15 ৮7122 1)6 ৪3 নামক বাস্তবতার 

দর্শনে । একে তার চতুর্থ পরিণত বলা যায়। 

মাক্স-এর সঙ্গে তাঁর গুরু ফয়েরবাকের এ-বিষয়ে সাদৃষ্ঠ বুয়েছে। মাক্সও 
দ্রুত রূপ ও বেশ পরিবর্তন করে সর্বশেষে ভায়ালেকটিক জড়বাদের ছ্যুলোকে এসে 
নিবিকল্প স্থিতি লাভ করেছেন। দেখা যায় ১৮৪৩-এর কিছু আগে তিনি- 
হেগেলতক্ত আদর্শবাদী । ১৮৪৩"এর কাছাকাছি কাল থেকে তিনি হেগেলকে 
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বর্জন করে হয়েছেন ফয়েরবাকীয় নিরীশ্বরবানী । এটি তার দ্বিতীয় স্তর । ১৮৪৫ 

সালেও মার্স তীর যেবই বের.করেন বাউয়েবু-ভ্রাতৃহ়কে (চ:0821 8996. ও 
21810 8986) আক্রমণ করে তাতেও তিনি ফয়েরবাককে তদানীত্তন দার্শনিক 
রাজ্যের চরম পরিণতি বলে লম্মান দিয়েছেন। তিনি তখন 12210150761 

2210908 নামক পত্রিকার সম্পাদক। এ পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে ১৮৪৩ সালে 
প্যারীতে গিয়ে পরে +15৩ ম915 5805115 7 9£21750 010170-990862 8000০, 

নামক বই লেখেন। এতে তিনি বলেন যে ফয়েররাকের মীনবতাবাদ (100008- 
11810 ) জন্ম নিয়েছে স্ট্রাউস-এর সর্বেশ্বরবাদ ও ক্রনো বাউয়ের-এয় নিরীশবর বাদ 

এই দুইয়ের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম থেকে । এই পর্যস্তও ফয়েরবাকের প্রতি তার 
শিল্তোচিত আহ্ুগত্য দেখতে পাওয়া যায়। কিন্ত এর পরই মাক্স তৃতীয় 

ভূমিতে আরোহণ করেছেন। কারণ ১৮৪৫ সনেই (বসম্ত খতুতে) তীর 
বিখ্যাত 47155৪7. [06515 017) 211019801? নামক সংক্ষিপ্ত ুত্রগ্ুলো তিনি 

রচনা করেন। ১৮৪৫ সনে যার্ঝ যেখানে এসে পৌছলেন এ স্থানকে 

চৌ-মোহুনী বললে দৌষ হয় না। এখানে এসেই তিনি ফয়েরবাক থেকে নিজের 
পার্থক্য স্থচনা করেন এবং এখানে দাভিয়েই তিনি শ্বকীয় পথ ও খ্বতত্ত্র লক্ষ্যকে 
বেছে নেন। এই স্থিতিভূমি থেকে মাস তার ভবিষ্যৎ দর্শনকে কল্পলোকের 
মালমশলা দিয়ে রূপ দিতে শুরু করেন । এইখানে সমাঁজ-দর্শনের যে পরিকল্পনা 
তিনি করেছিলেন আভাসে, তারই সমগ্র রূপ ও পরিণত বিকাশ আমরা দেখতে 

পাই 502৮5 0? 01011950915 (১৮৪৭) এবং 4010506 06701311091 

[.০0180205”র মুখবন্ধে (১৮৫৯)। এ তত্বেরই প্রয়োগ দেখা যায় বিখ্যাত 

€40201655001-তে (১৮৪৮) এবং তীর সর্বশ্রেষ্ঠ বই 087169]7-4 (১৮৬৭ 

ও ১৮৭২, দ্বিতীয় সংঙ্করণ )। কাজেই 15৬৪7) 1106515 010. 201-১8০1)+-এ 

স্ত্রাকারে ঘে তত্র ইঞ্ষিত ১৮৪৫ সনে পাওয়া ঘায় তাকেই পরে স্পষ্টতর ও 
পূর্ণতর করে নাম দেওয়া হয়েছে 'ডায়ালেকটিক জড়বাদ'_-তার 01606 ০: 
70116591 705090295র মুখবন্ধে। 

মাঝের দার্শনিক ও সমাজতাত্বিক বিস্তৃত আলোচনা তার কোনে বইত্েই 
নেই। নীচের ক'খান! বইতে সংক্ষিপ্ত কিছু বিছু আলোচনা ছড়ানো রয়েছে : 

[ক] 47.16৮০7101065215 00 7601801), (১৮৪৫, বসস্তকাল )। 

[খ] ০505 ০৫ চ1311050205-তে (১৮৪৭) ভায়ালেকটিক সম্বন্ধে কিছু 

আলোচনা । 
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[গ)] 100160296০৫ 1১0110০5] 55079029-র (১৮৫৯) ভূমিকা । এতে 

মার্স নিজের দর্শনকে প্রথম “ডায়ালেকটিক জড়বাদ'* নাম দিয়েছেন এবং এই 
ভূমিকাই তার একমাত্র লেখ! যেখানে তীর- দর্শন ও সমাজতত্বের মোটামুটি তব 
কয়টি খুব স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। 

[ঘ] তার “০2/621-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ; এতে ( ১৮৭২) মার্স 
তার নিজের দর্শনের সঙ্গে ছেগেলের দর্শনের পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছেন এবং 

ডায়ালেকটিক সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। 

[$] তার 0901091,-এর (১৮৬৭ ) স্থানে স্থানেও এমন ছুই-একটি কথা 

ছড়ানো আছে যা! থেকে তার ভায়ালেকটিক ইঙ্গিত কিছুটা! পাওয়া যায়। 

এই ক'টি সামান্ত উক্তি থেকেই মাক্স'এর দর্শন সম্বন্ধে ধারণা করে নিতে 

হয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই ফে,মাক্সের সবগুলো উক্তিই 175079-র মতো 

বহুমুখী এবং কাজে কাজেই বহুলোক তাদের বহুমুখী ও বহুরপী ব্যাখ্যাই করেছে। 

ফলে দাড়িয়েছে এই যে তার সত্যিকার মতটি ঘে কী সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা 
মত হয়ে অর্থ-সংকট উপস্থিত হয়েছে । তার ভক্ত ও অ-ভক্ত-_ কেউই মার্স-এর 

আসল তত্টি সম্বন্ধে একমত হতে পারছেন না_“নাসৌ মুনিধন্ত'” ইত্যাদি। যে 
ভাষায় (71712501945 ) তীর উক্তিগুলো সাজানো, তাতে নানারকম অর্থ ই 

সম্ভব। এককালে হেগেলের ব্যাখ্যাতাগণ যেমন নানা বিপরীত অর্থ টেনে টেনে 

হেগেল সম্প্রদ্দায়কে অগণিত সম্প্রদায়ে টুকরো টুকরো! করে ফেলেছিলেন, তেমনি 

মাক্সতৰ্ নিয়েও আঙ্গকে ভক্ত-অভক্ত সমাজে বিভিন্নতার অস্ত নেই এবং মার্ক 
সম্প্রধায়ও নরম-গরম, দক্ষিণ-বাম ইত্যাদি নান! দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। 

তবে এবিষয়ে মতভেদ নেই যে মার্স-এর দর্শনের নাম “ভায়ালেকটিক 

জড়বাদ' ; কারণ এ-নাম তিনি নিজেই দিয়ে গেছেন । আর মাক যে ফয়ের- 
বাকের শিষ্য ও তার দর্শন যে ফয়েন্রবাকের দার্শনিক চিস্তারই পরিণতি ও 

পরিবতিত রূপ, এ কথাও সবাই স্বীকার কৰে থাকেন । 

ফয়েরবাক যে বীজ ছড়িয়ে গিয়েছিলেন, উত্তরকালে তারই একটি বীজকে 

পুষ্পিত ও পল্পবিত করে মার্স একটি বনম্পতিতে পরিগত করেন । মার্স'কে রূপকায় 
বলতেই হবে। কারণ ফয়েরবাক থেকে যা তিনি আভাসে পেয়েছিলেন, সে 

ছায়াযৃতি মাত্র। তাকে তিনি বান্তব জগতের কর্মক্ষম আকার দান করে নতুন 
রূপে রূপায়িত করে তুলেছেন। তাঁর এই 'নববিধান' প্রাচীন পুরোছিতদের 
কাছ থেকে অনেক মন্ত্র নিয়ে আত্মণুষ্তি করেছে । হেগেল, ফয়েরকবাক, ডারুইন, 
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বাকৃল্ (84০16 ) প্রমুখ বহু পুরোধা মাকৃর্ণকে অনেক মন্ত্র শিখিয়েছেন এবং 
এই সব খবিদের খখেই তার নববেদ ও নববিজ্ঞান দিনে দিনে গোকুলে বেড়ে 
উঠেছে । তবে প্রধানত তার খণ সব চাইতে বেশী হেগেল ও ফয়েরবাকের 
কাছে। মাকৃস” শিষ্যদের মতে দর্শনশান্ত্র এতদ্দিন যা ছিপ তা আর থাকবে না । 

এখনকার দর্শন হবে বিজ্ঞানেরই 27০0১001985 ( প্রণালী-বিজ্ঞান ) মাত্র । স্বতন্ত্র 

সত! দর্শনশান্ত্রের থাকার দরকার নেই । বজ্ঞানিক গবেষণার অস্ত্রমাত্রই হবে 
আধুনিক জগতের দর্শন এবং সেই অনাগত যুগের দর্শনই হুবে মার্বসের নব- 

দর্শনতত্ব। যেহেতু এই দর্শন প্রণালী বিজ্ঞান বৈ আর কিছু নয়, এর মূল তত্বই 
হবে স্তায় (1০60 ) অর্থাৎ ডায়ালেকটিকৃ।৯ কাজেই ডায়ালেকটিক জড়বাদ 

এই নতুন ধরণের দর্শনতব্ব এবং এতদিনকার প্রচলিত দর্শনশাস্ত্র থেকে এর 
প্রকৃতি ও রীতি অত্যন্ত বিভিন্ন ।৯৪ 

ডায়ালেকটিক জডবাদের আসল কাঠামো! হচ্ছে স্তায় এবং এই কাঠামো দান 

করেছেন ছেগেল। মাকৃর্স হেগেলের আসল তব্বও পরম সন্তাকেও (2901065 

৪0111 ) বর্জন করে নিয়েছেন তীর প্রণালী-বিজ্ঞান এবং তীর সামগ্রিক 

দৃষ্টিভঙ্গী । এই হেগেলীয় প্রণালী-বিজ্ঞানের নামই ভাঁয়ালেকটিক ৷ এই প্রণালী- 

বিজ্ঞানের কাঠামোতে মাক্স' প্রতিষ্ঠা করেছেন ফয়েরবাকীয় নিরীশ্বরবদী- 
মন্ত্রকে। ফয়েববাক যে তত্ব শিঘিয়েছেন, তাকে ডায়ালেকটিকের কাঠামোতে 

বসাতে গিয়ে যে সব আনুষঙ্িক পরিবর্তন দরকার হয়েছে, সেই সব দরকারী 

সংস্কার সাধন করে মাকৃর্স ফয়েরবাকীয় দর্শনের রূপ বদলিয়ে তৈরী করেছেন 
ডায়ালেকটিক জড়বাদ নামক দর্শন । 

মাকর্প যেমন হেগেলের খানিকটা বর্জন করে খানিকটা নিয়েছেন, তেমনি 

ফয়েরবাক থেকেও মৃলতত্বটুকু নিয়ে বাকী অংশকে ক্রটি-ব্হল বলে ত্যাগ 
করেছেন । ১৮৪২ সালে ফয়েরবাক 41161101125 17002515007 006 

[২5100 06 701১110509৮” নামে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন মাকৃর্স সেই প্রবন্ধের 

দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন । এ প্রবন্ধে ফয়েরবাক হেগেলের বিরুদ্ধে 

৯ ““]র7070 609 112:5067) 58091000016 09110810195 81)00910. 9০ 9 76470209190 ০: 

80$01506 800. 000,815 01 100$0 56100. 2%190503 97015. (785০7901065 10 6৮৪ 178196 

০ 019190610 200966108118200, রুবি, 7:010110%, 78০1০019088 01 1990, 0, 245) 

১০ ?1039190050  1126615501877) 18 ৪ 10101108001) ০0? 6019 13)0, 07096 13, & 

206০৫০1০065 ০£ 8616200” ( 7:0107310%, 0, 94 ) 
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প্রবল প্রতিবাদ করে নিজের মতামতের শ্থাতন্ত্য প্রচার করেন। তীর মুলতব্ক 
তিনি ব্যক্ত করেন বিষয়ী-বিষয় (9০৮1৪০০-০৮1০০:) লম্পর্ক সিয়ে আলোচনা 

প্রসঙ্গে । তাঁর মতে বিষয়ী ও বিষয় অর্থাৎ চেতন অস্তঃসত্তা ও জড বহিঃসতার 

(86108 ) মধ্যে পরস্পর এঁক্য ও সামগ্তস্য রয়েছে এবং এই এঁক্যের মধ্যেও 
আবার বহিঃসত্তার (06178) প্রাধান্ত ও ূর্ববধ্িত্বই নিশ্চিত ফয়েরবাকের 

কথায়, বাইরের জড়সতা স্ব-নিয়ন্ত্রিত; কিন্ত চিন্তা ও চেতন জড়সাপেক্ষ ও 

জড-নিয়ন্ত্রিত | ১ 

ফয়েববীকের এই ধরণের কথা থেকে প্রধানত শাঁস ও তীর সমর্থকেরা তাঁকে 
জড়বাদটি বলে মনে করে নিয়েছেন। চেতন (50086) এবং জড়ের 

( 8910&-র ) সম্বন্ধ নিয়ে পৃথিবীতে অনেক বাগ-বিতণ্া হয়ে গেছে এবং আজে' 

হচ্ছে। দর্শন শাস্ত্রের আদি থেকে আজ পর্যস্ত কল অনুসন্ধান ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের 

গোড়ার সমস্যাই হুল বিষয়ী-বিষয় সমস্যা ৰা চেতনসতা-জড়সত্তা (00820 

82108 ) সমস্যা । আমাদের দেশেও শঙ্করাচার্য তার অধ্যাস-ভাত্য সরু করেছেন 

“যুন্মদন্মদঁ তত্বের আলোচন! দিয়ে । আজকাল দীর্শনিকদের ছুই শ্রেণীতে ভাগ 
করার রীতি খুব জনপ্রিয় হয়ে দাড়িয়েছে । অনেকেই 0691857, ( ভাববাঁদ ) 
ও 49105051150 ( বস্তবাদ ) লেবেল এটে দুই কোঠা ভাগ করে দার্শনিকদের 

ছু'য়ের কোন না! কোন কোঠায় ফেলতে চেষ্টা করেন। এঁদের এই কোঠা ভাগ 

করার মূলস্ত্রও এই বিষয়-বিষয়ী তত্ব। ধার! চেতনসত্তাকে প্রাধান্ত দেন বা 

বিষয়ীকে €( 5৫15৪) দর্শনের ভিত্তি করে থাকেন তারাই ভাববাদী 

([0691150) লেবেল পেয়ে থাকেন এবং ধারা জড়বস্তসত্তা বা বিষয়কে 
(9516০0) পূর্বতন ও যৌলিকতর বলে মানেন তাদেরকে জড়বস্তবাদী 
(10805719115) আখ্যায় সম্মানিত করা হয়ে থাকে । অবস্ত “1062]1510 

( ভাববাদ ), 96211911970 ( জড়বস্তবাদী ) শবছুটোর মানে নিয়ে অনেক 

গঞ্গাল রয়েছে, তবু মাঝ্স এবং তীর, মতাবলম্বীরা এই কোঠা ভাগকে মেনে 
নিয়েই দার্শনিক আলোচনা করেছেন । এইজন্ত আমরাও 10916115115 

( জড়বাদ ) বা 70৪66 (জড় ) ইত্যাদি পরিভাষাঁর মানে নিয়ে কোনো তর্ক 

১১০,১6০ 0009 2618610009659010. 613008106 %100. 09178 1095 7১9. 02:008820. ৪ 

101]0দ19 : 6138 15 6179 ৪00)90% 800. 10056109 0059 0:9010869, 07009815015 00001510060 

0 17091708, 2806 91726 5 6200606,381128 2৪ 001201801590. 7 165911, 1788 165 109319. 

10 108611. (15110011097 11595181842, 131911580ড, 09. 2) 



ছেগেলীয় দর্শন ৬৪ 

ন! তুলে কেবল মার্কসের মতগুলোর সঙ্গে ফয়েরবারেক মতের সাদৃশ্য ও পার্থক্য 
কোথায় সেই বিচারই করব । 

ফয়েরবাক বলছেন, 96108 বা! জড়সতীই 11700) বা চেতনাসত্বার 

নিয়স্তা, মাঝ্স-এর ভক্তরা 96175 মানে করেছেন 00210021 বা জড় এবং এই 

পরিভাষা অনুযায়ী ফয়েরবাককে বলেন জড়বাদী বা 2180511911501 এখানে 

এইটুকু শুধু আপত্তি করা যেতে পারে, যে ফয়েববাক ধর্মের বিরুদ্ধে, খুস্টধর্মের 
বিরুদ্ধে এবং ঈশ্বরবাদের (76150) ) বিরদ্ধে কলম ধারণ করেছিলেন, 

এ কথা ঠিক এবং তীকে নিরীশ্বরবাদী বললেও দৌষ হবে না। কিন্কু জড়বাদ 

বা 29902119115 বলতে যা বোঝায় সে তত্বকে ফয়েরকবাক কোথাও 

সমর্থন করেছেন বলে অস্তত আমাদের তো! জান! নেই । বিশ্বলোকের আদি- 

অস্ত নিয়ে, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে তাঁর জড়বাদী আলোচনা ও সমর্থন 

কোথাও আছে বলা চলে এমন তো মনে হয় না। মার্ক অবশ্ত তাঁকে 
জড়বাদী বলেই ধয়েছেন। কিন্তু জড়বাদ বলতে তিনি কী ধারণা পোষণ 

করতেন এবং তার জড়বাদই বা কী ধরনের জড়বাদ সে কথা পরে 
আলোচনা করা যাবে। এখানে শুধু এইটুকুই উল্লেখ করছি যে মার্স 

এবং আর সবাই ফয়েরবাককে জড়বাদী বলেই ধরে নিয়েছেন । বিখ্যাত 
দার্শনিক এফ. এ. লাঙে (ঢু. £,1181785 9) (১৮২৮-৭৫ ) তার 
[715007:5 0£ 1৬916112115 (১৮৬৬) নামক বিশ্ববিখ্যাত বইতে 

ফয়েরবাককে জড়বার্দী বলতে আপত্তি করেছেন। তার মতে ফয়েরবাকের 

মানবতা-ধর্ম ( নিত) মোটেই জড়বাদ নয় । প্রেখানফও (161009005) 

এ-সম্বত্ধে জোর করে কিছু বলতে সাহস করেন নি, বরং খানিকটা ইতস্তত করে 

বলেছেন, “জার্মাণ সোশ্যাল-ডেমেক্রাটদের মধ্যে দর্শনে সেরা ওত্যাদ মেহরিং 
(7161178) যে এ বিষয়ে ঠিক কী মনে করেন তা স্পষ্ট বুঝতে পারিনি ।৯২ 

কিন্ত তবুও প্রেখানফের নিজের মত হচ্ছে এই যে ফয়েরবাক জড়বাদীই 
ছিলেন এবং এ-সম্বদ্ধে মার্কস ও তীর বন্ধুর সঙ্গে তিনি একমত । ফয়েরবাকের 

১২ হু 22086 89016 ৮2৮] 90 7009 01892]5 21006786700 11796 মা, 21920008 

$03019 20006 01015 006851010, 8161)0081 11910077615 606 011191 900. 10271781098 6159 02017 

92176৮ 2:010110980007057 8200778 €19 99100050, 900181 প910000788,+ (109087060691 

[0:01010008 01 010958920, 1218100098)0ঘ, 705) 



৩৮ হেগেলীয় দর্শন 

নিষ্থলিখিত তিনটি উক্তি থেকে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ফয়েববাক 

জড়বাদী ছিলেন : 

১. ঈশ্বর হচ্ছে আমার প্রথম চিত্ত; যুক্তি হল দ্বিতীয়, আর তৃতীক্ষ 
চিন্তা হচ্ছে মানুষ । ২. মগজ যে-জড়বস্ত দিয়ে গঠিত, সেই জড়ের প্রকৃতি 
আমরা যেই জানতে পারব অমনি বস্তমাত্রেরই সুস্পষ্ট ধারণাও আমরা লাভ 

করব ।১৩ 

৩. যেনব জায়গায় ফয়েরবাক দেবতাকে মানব মনের প্রতীক বলে 

বোঝাতে চেয়েছেন, সেখানেও ফয়েরবাক জড়বাদই প্রচার করেছেন । অবশ্য 

একটু ভেবে দেখলেই দেখা যাবে ঘে উপরের উক্তিগুলোর কোনোটা থেকেই বিশুদ্ধ 

জড়বাদের স্মর্থন পাওয়া যায় না। ঈশ্বরপরায়ণতা থেকে তিনি মানবগ্রীতির 

ধর্মে এসে পৌচেছেন এবং মানুষের মগজ নামক জিনিষটি জড় পদার্থ ও তাকে 

জানতে পারলেই সব রকমের জড়কে জানা সম্ভব হবে,_-ছু'য়ের কোনোটা থেকেই 
জড়বাদ প্রমাণিত হচ্ছে ন1। 

যাই হোক, জড়-চেতন (8610£-7 00480) সম্পর্ক নিয়ে আগেকার 
উল্লিখিত মার্কসীয়রা ফয়েরবাককে জড়বাদী বলে ধরে নিয়েছেন। মানুষ জড়ের 

অর্থাৎ 7610£-এর়ই অংশ মাত্র । কাজেই মানুষের চিস্তা চেতনার (701)098170) 

সঙ্গে তার জড়সত্তার (85178 ) কোনোই বিরোধ থাকতে পারে না অংশের 

সঙ্গে অংশীর বিরুদ্ধতা কোথার ? কাজেই চেতন] ও জড়ের (121)00870 200 

9361778 ) এক্য প্রমাণ হয়ে গেল ।১৪ 

১৩ (১) *0০0. ৮85 এড 2156 01700817051 095501)5 010৮ 5000008৭109 11৮ 

60000. 2100. 1996,1? 

(২) “700 006 0026:05৪18$ 006৮9610 10)910811011520 0170. 50110091157), 01) 50911 

60005,,-00018 0০ 00100917) 1990. 45 50০01 %ও 9 13959 2530970811080, 6199 2789696 01 

00০ 22990692006 01 10101) 0106 10810) 15 00809, ৮19 81081] 500990115 8002110 01897 51073, 

1006%189, ৪৪ 60 ৪1] 0৮361 01005 ০0117180691, 85 01079668110 69100191. [10198881706 

০0:010096910165 (1841 ), 10110500185 ০ 09 মা0019 (1839 ), 818861008০0 77181101012 

(1845)] 
১৪ 49177992106 £9179151], 009 12555 01199118819 81909 0156 18৪ 01 6000816. 

0090 093 10৮ [701005010০৮ 6006 10960697, 70158915 9810. 0১9 8819 0101108, 0100061 

10, 06091 50109১ 177 1015 091910010 86817756 100015106- 16 15 81980 0১51003 

1007 10001) 06 17801080101 [0101105001৮ 91193 1000 629 0077961606192) ০0৫6 %19 

10110801015 ০01 ুঙ্গতসয 200. 1700918””  ( 21005009068] 1১10016708 0£ 11815092, 

1919110%7)05, 0. 11) ৬ 



হেগেলীয় দর্শন ৩৯ 

কাজেই চেতন-জড়ের (70008306178) যে এঁক্য ফয়েরবাক দেখিয়েছেন, 

সেই একাই মার্কস্ নিজের দর্শনের সামিল করে নিয়েছেন ।৯৫ 

হেগেলের স্থিতিতূমি থেকে ফয়েরবাঁকের স্থিতিভূমি একেবারে বিপরীত 
দিকে । হেগেল প্রাধান্ত দিয়েছেন 11১0582: বা চেতনসত্তাকে এবং চেতনের 

প্রকাশই তার মতে 8০178 বা জড়সতা । এখানেও হেগেল 00008)0 এবং 

1361775-এর বিরুদ্ধতার নিরসন করেছেন এবং তাদের এঁক্য স্থাপন করেছেন । 

কিন্ত এতে সত্যিকারের প্রক্য স্থাপিত হচ্ছে না। কারণ, এই ছুইয়ের একপক্ষকে 

নগণ্য করে অর্থাৎ অপর পক্ষের ছায়ামাত্র করে দাড় করিয়ে যে এঁক্য তা মিথ্যা 
সামঞ্জস্য । হেগেল যখন 60০09950কে ০001০০1 এবং 021175কে 17016010216 

বলে স্থান নির্দেশে করেছেন, তখন দীড়াল এই যে, বিরোধের একটা 

উপাদানকে অর্থাৎ__১6175 বা জড় বা প্রকৃতিকে চেপে দিয়ে ছেগেল এবং 

ভাববাদীমাত্তই বিরোধটাকেই চেপে দিলেন। কিন্তু একটা উপার্দানকে 

চেপে দেওয়ার মানে এই নয় যে বিরোধটাই মিটে গেল, তার মীমাংসা 

হয়ে গেল।১১ 

কিস্ত ভাববাদ এই জড় ও চেতনের একাকে (পপ 0 6১০মপা)6 200 

617£”) কিছুতেই প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না, বরং 177711ঞা-কে উড়িঘে দিয়ে 

শ150060ত-কে বড়ো করার ফলে ক্যতঙ্গই হবে (-70 17170001655 606. 

0015. 0916107910৩, 08) তবে জড়বাদী ফয়েরবাকই এই সমস্যার সত্যিকারের 

সমাধান করলেন । কেমন করে? জবাবে প্লেখানফ বলেছেন যে দেহই মানুষের 

একমাত্র আত্মবস্ত, এ ছাড়া আর কোনো আত্মা নেই । জ্ষড দেহই আসল বস্ত 

এবং চিন্তা বা চেতনা তায়ই ক্রিয়(ধর্ম বা গুণ । দেহই চিন্তা করে ও সচেতন হয়। 

১৫ 17979 আ০ 150 8 ৮1657 01 6109 7818610708 0661892) 1081175 &00. 0500£106 0101) 

789 90010660 0৮ 117 800. 70106919 8180. 89 107 01060 2509 0109 10012055500 ০01 010017 

10697511860 00096105102 ০ 17186077.11 ( দাড120570610680] 07001977901 11519] 

1216807500৩ : 0. 1) 

১৬ 16 10110%/8 6085 17959] 200. 606 10621186911) £910815%]) 0731 811]0107:68990 616 

000678070100 ৮5 80100588178 026 0£ 363 60:7861609226 816767768, 0 90001998117 

118 06278 ০07 629 8318867৩801 10906৩, 01 27962191306 056 9000007539100, ০01 088 ০01 

06 09086100606 816209769০৫ 609 00080001010 3093 1706 21622 0108৮ 009 0000 

01061010195 50190.” (10161099005, 0.8) 



৪৯ হেগেলীয় দর্শন 

কাজেই জড়বাদ এই পরমতত শেখালেন যে জড়দৈহই হল 91০ বা মৃলবস্ত 
এবং 0000£10:বা চেতনা ছল তারই 0:650103%9 বা গুণ |১? 

বিষয়-বিষয়ী, ভিতর-বাহির--এই ধরনের এঁক্য ফয়েরবাক তার দর্শনে গ্রমাণ 

করতে চেষ্টা করেছেন। এবং তাঁর সমর্থকরা ( মার্স থেকে প্রেখানফ পর্যস্ত ) 
সবাই একেই চরম মীমাংসা বলে ঘোষণা করেছেন। তারম্বয়ে বিঘোষণ 

করা এক কথা, আর দ্বীর্শনিক বিচারের জোরে প্রমাণ কর] অন্ত কথা। হেগেল 

বলেছেন 77)058)0 বা চেতনাই হচ্ছে 71105 বা মূল, আর 05175 বা জড়সত 

তার 012015209 । সেই কথাটিকে পাণ্টে নিয়ে ফয়েরবাঁক বলেছেন ₹ 7677 

হচ্ছে 71105 এবং 11098. হল তার 01501095 কেবলমাত্র এই বিপরীত 

বিঘোষণার দ্বারাই কী করে যে জড়-চেতন (8০17£-70150481)0) সম্বন্ধে 

সমশ্যার সমাধান হেগেলের চেয়ে ভাল করে হয়ে গেল সেকথা দুর্বোধ্য । প্লেথানফ 

অবশ্য এই একটিমাত্র উক্তির মাহাত্য্যে ও মাধুর্ধে মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং গদগদ 

হয়ে বলেছেন যে, ফয়েববাকের তীক্ষ প্রতিভা যদি হেগেলকে এমনভাবে সংশোধন 

করে না নিতে পাঁরত, তবে তদীয় শিশ্ত মার্স কিছুতেই তার বিশ্বচমৎকারী 

দর্শনতত্ধ পরবর্তী যুগকে দান করতে পারতেন না।১৮ 
হেগেল যদি পক্ষপাতদৌষে দৌষী হয়ে থাকেন তবে ফয়েরবাকও সেই দৌষে 

সমান দৌষী বলতে হুবে। হেগেল যদি ১০17£কে 0:51: বলে তাঁকে 

নগণ্য করে থাকেন কিংবা, গ্নেখানফের ভাষায়, ১81575$5, করে থাকেন, তবে 

ফয়েরবাকও হেগেলের রীতি নকল করে 77908) -কে 9610£-4র ছায়া বলে 

71504£1৮কে নগণ্য করে অর্থাৎ 5০006১১+ করে ফেলেছেন । অথচ প্রেখানফ 

উচ্ুসিত হয়ে বলেছেন যে ছুটে! পক্ষকেই সমান স্বাতন্ত্রয ও গৌরব দান করে 
সত্যিকার এক্য (09৪ ৪10”) বিধান করা হয়েছে ।--এ কথা একান্ত গায়ের 
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হেগেলীয়' দর্শন ৪১ 

€জারে কিংবা ভৃক্তি-মুড়তার জোরেই বল! চলে, যুক্তির সঙ্গে এর কোথাও 
'কোনো সন্বন্ধই নেই।১৯ 

যুক্তি থাক বা না থাক্, মার্কস্বাদীরা কিন্ত পরম তৃপ্তিসহকারে এই 

সমাধানকেই সকল জিজ্ঞাসার চরম উত্তর বলে মাথায় করে নিয়েছেন। তারা 

মনে করেন ফয়েরবাক হেগেলীয় দর্শনে প্রলয়ঙ্কর ভূইচাল স্জন করেছেন এবং 
তার ফলে হেগেলবাদকে উল্টে নিয়ে ( 1755106৭ ) বিশ্বরাজ্যের সকল সংশয়কে 

ছেদন করেছেন । মার্কসীয় দর্শনের সব চাইতে বড় তত্ব হচ্ছে এই 8617£- 
০0115010157)855 বা জড় থেকে চেতনের পরিণতি তত্ব । এবং এই তত্ব তিনি 

ধার করেছেন ফয়েরবাকের কাছ থেকে । [77৮2106ন7 [73256119171470 (উন্টানো 

হেগেলীয়বাদ) ফয়েরবাকই আবিষ্কার করেছেন এবং মার্কস তীর থেকে ধার নিয়ে 
একে কাজে লাগিয়েছেন সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে । কাজেই মাকস্ ফয়েববাকের মন্ত্- 

শিষ্য ও উত্তরাধিকারী । একথায় অনেক মার্বস-ভক্তের আতে ঘা লাগে। তারা 

বলেন, মাকস্ ফয়েরবাকের দর্শন একেবারে বদলে ফেলেছেন এবং তাঁর বহু 

ক্রটিকে সংশোধন করে এবং গুরুতর অভাবগুলোকে পুরণ করে মার্কসের প্রতিভা 

যে দর্শনকে নির্মাণ করেছেন, তাকে সম্পূর্ণ নৃতন স্থষ্টিই বলা যায়। মার্কস তার 
সার কথাটি নিয়েছেন ফয়েরবাক থেকে, এ কথা ডি. রিয়াজনফের (7) 

[২52200৬ ) পছন্দ হয় নি। তিনি এ কথার একটু নরম প্রতিবাদ করে 
বলেছেন ও কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়।২০ 

আমরা মনে করি গ্রেখানফই এ ক্ষেত্রে শতিহাসিক সত্যকে ঠিক ঠিক ধরতে 

পেরেছেন : বিয়।জনফ বুথ! কথায় নিরর্থক প্রতিবাদ করে গুরুতর মৌলিকতার 

অবিমিশ্র ও অতিরিক্ত হ্বাতন্ত্য দান করবার নিক্ষল চেষ্টা করেছেন । ফয়েরবাকীয় 

তত্বের যে অভিনব প্রয়োগ মার্কম করেছেন তাতেই তার মৌলিকতা! অক্ষুপ্ 
রয়েছে । এবং প্রেখানফ ও এ-মৌলিক্তাকে স্বীকার করেছেন। প্রেখানফ, 

বলছেন £ কালক্রমে মার্কস-এঞ্গেলসের বিশ্ব-দর্শন ফয়েরবাকের থেকে সম্পূর্ণ 

স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছিল একথা বলা ওরুতর ত্ুল। বরং মার্কস এক্ষেল্স-কৃত 

১৯ 51019 8010100 18 1706 8111590 %ট 1005 88100798811)6 0108 01 6278 81017617109 
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৪২ হেগেলীয় দর্শন 

ইতিহাসের বন্ততান্ত্রিক ব্যাখ্যার মূলে রয়েছে ফয়েরবাকের দর্শন। : আর 
ফয়েরবাক-দর্শন আমাদের এই কথাই বলে ষে, চেতন জড়কে নয়, জড়ই চেতনকে 

নিয়ন্ত্রিত করে ।২১ 

কাজেই দেখা যাচ্ছে মার্কসবাদের ভিত্তি ঘে-তত্ব সে হুল ফ়েববাকীয় 

দর্শন | এই তব্বই মার্কসের প্রথম খণ_ _ফয়েরবাকের ভাগ্ার থেকে । 

এই মূলতত্ব-_বিষয়-বিষয়ী সম্বন্ধ (50৮16০60120 761811017) থেকেই 

আর-একটি তত্ব উৎসারিত হয়েছে, তাকেও সংশোধিত আকারে মার্স ফয়েবরবাক 
থেকেই নিয়েছেন । সেটি হচ্ছে, মানের €01802179010£5 বা জানতত্ব। এই 

জঞানোৎপত্তি তন্বটিও মাষ্স ধার নিয়েছেন ফয়েরবাক থেকে । প্রেখানফ, 

স্বীকার করেছেন মাক্সের জ্ঞানতত্ব ফয়েরবাকের থিওরি থেকে সরাসরি 
বযুৎপন্ন।২২ 

ফয়েরবাকের জ্ঞানোৎ্পত্তি তত্বও তাঁর বিষয়-বিষয়ী তন্ব থেকেই শ্বাভাবিক 
ভাবে বেরিয়ে এসেছে-_-তীার মূলতব্ যদি সাধ্য হয় তবে এ-তত্বও তারই থেকে 

নেওয়া সিদ্ধান্ত। ফয়েরবাকের মতে জড়সত্বা বা 9617£-ই মাুষের চেতন 

সত্তাকে নিয়ন্ত্রর করে। স্থুতরাং মাহুষ যা কিছু চিস্তা করে, ম্মরণ করে, 

অন্থভব করে সে-সবই বাহিরের জড় সততার প্রতিচ্ছায়া মাত্র । বহির্জগতে 

যা ঘটে, তাই মানবচিত্ুপটে প্রতিফলিত হয়ে স্থখ-ছুংখ, স্মরণ-মননের 

আলোছায়া হয়ে দেখা দেয় । মানুষ চিন্তা-জগতে যা কিছু স্জন-মনন ক'রে 

থাকে তাতে তার নিজন্ব কৃতিত্ব কিছু নেই; সে হচ্ছে বাছিরের জড় 

প্রকৃতির প্রভাবে তারই পরিণতি মান্র। এই মতান্ুসারে মানুষ দীড়ায় 
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ছেগেলীয় দর্শন ৪৩ 

শুধু নিক্রিয় যন্ত্র হয়ে, শুধু বাহিরের বস্ত বা বিষয়গুলোর ক্রিয়ার ক্ষেত ছয়ে 
সকল চিন্তার, সকল অন্্রভূতিতে মাহধ নিক্ষিয় বা 98851%6 1২৩ 

ফয়েরবাক বলেছেন : জড়সত্ত! হচ্ছে চেতনা-ভাবনার পূর্বগামী ।২৪ 
ফয়েরবাঁকের এই নিক্ষিয় জানবাদকে মাক্স ক্রটি-ছুষ্ট বলে এর সংস্কার সাধন 

করে চলনসই করে নিয়েছেন। মাক্সবাদীরা বলেন, মাকৃর্সের উজ্জ্বলতম 
কৃতিত্ব হচ্ছে ফয়েরবাকের জ্ঞানতত্বকে শোধন ( 0101111970 160060508017-- 

চ16107200৬, 013) এই অপূর্ব সংশোধনের ফলেই আজ জগতে মাক্সের 

নবদর্শন সকল সমস্যায় চূড়ান্ত সমাধান করতে সমর্থ হয়েছে। মার্স কী 
সংশোধন করলেন এবং ফয়েরবাকের কী ক্রটি ছিল? 

ফয়েরবাকের সঙ্গে মূল পার্থক্য মাঝ্স-এর এইখানেই । ফয়েরবাক মানুষকে 
নিক্ষিয় (5১1৮০ ) করে তাঁর দর্শনকে গড়েছেন; মার্স-এর মতে মানুষ 
কেবলই নিক্ষিয়্ নয়, মানুষ ক্রিয়াশীল ও গতিমান-ও বটে। বহির্জগৎ যেমন 

মাঙ্গঘকে প্রভাবিত করে, মানুষও তেমন বাইরের বিষয়ের উপর আপনার 

প্রভাবের ছাঁপ একে দেয়। প্রন্কৃতি ও মান্য এবং বাহির ও ভিতর-_এ ছু'য়ের 
মধ্যে এই অনাদি ঘাত-প্রতিঘাত চিরদিন চলেছে এবং “পরস্পরের এই ক্রিয়া- 

প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বিশ্বজগৎ ও মানব সত্যতা যুগের পর যুগ পরিবতিত, 
পরিবধিত ও বিকশিত হয়ে চলেছে । বিষয়ী ও বিষয়ের € 5912০ ও 

0015০) মধ্যে এই যে পারম্পরিকত (75019190105 )-- এইটে মার্স 

শিগ্দের মতে তার সর্বশ্রেষ্ঠ দান এবং এরই যাছু প্রভাবে সকল সমস্যার দুয়ার 
অচিবে খুলে যাবে । এই পরমাশ্চর্য তথ্যটি ফল্পেবরবাকের চোখে কোনোদিন 

পড়ে নি, তাই তীর দর্শনতত্ব খানিকটা এগিয়েই পথের মধ্যে খোঁড়া হয়ে থেমে 

গেছে। মাক্স”এর কৃতিত্ব ও প্রতিভ! হল দর্শনের গ্রগতিকে এই. অচল পঙ্গু 

থেকে মুক্তি দিয়ে ক্রমিক ঘাত-প্রতিঘাতের পথে, প্রগতি বা 9:098£7655-এক 

পথে পাঠানে। 

ফয়েরবাক এবং অন্থান্ত জড়বাদীরা 82104-কে [050981,-ঞর জনক বলে 

প্রমাণ করতে গিয়ে "17088-কে অর্থাৎ, মানব মন ও তার ক্রিয়াশীলতাকে 

২৩ 44000193708 60 81801008010, 3000070 1061019 01171078 9১006 006 061606, ৫200০ 

19095 865 900100. 00 038109911, 002369201915695 3৮, 15619 36, (61981091005 0. 1) 

২৪ [000806 28 0809060 15 91176 5 0910: (10101012765 009116, ০০. 1৪৩] 

1.1 (1016100900৬, 7. 19) 



৪৪ ছেগেলীয় দর্শন 

নিষ্কিয় প্রতিফলক বা ক্ষেত্র হিসাবে দীড় করে ফেলেছেন। তাই*তীদের 

জড়বাদ অত্যন্ত যান্ত্রিক ( 10600901500) ও একপেশে হয়ে গেছে। 

মায় দল বলেন যে, মাঝ পূর্বতন জড়বাদ এমন-কি ফয়েরবাকীয় ( ফয়েরবাক 

এদের মতে জড়বাদী ) জড়বাদেরও সংস্কার সাধন করে এই দৌষ থেকে মুক্ত 
করলেন এবং মানুষের সক্রিয়ত্বকে ঘোষণা করলেন । মার্চের হাতে মানুষ 

সাক্ষীন্বরূপ ড্রষ্টামান্র থেকে সচল কতৃতে প্রতিষ্ঠিত হলো৷। প্রথম থিসিস্-এ 
মাঁক্স লিখছেন : 

£ [156 00166 18501 0৫ 211 019665118115610 [01911050015 0900 1৫ 

01:5561)0 11701001105 0080 0 56501002017, 15 11086 006 110175) 006 

129110) 51798 0012 15 001061%20. 01 010061 01) 1017) 0৫ 006 0101906 

(01 1061 006 0017 06 0010061081912,001) ) আ1)100, 15 0168612160 €0 

076 256১ 000 1006 23 1)00091) 92156 (01001701600 1000090 800৮165), 

71915 (01500051 6%:610156) 1700 5001600৮215” (21, 156 717,255) 

তৃতীয় থিসিসেও মার্স এই কথাকে অন্ত আকারে প্রকাশ করেছেন । মানুষের 

সক্রিয় ভূমিকাকে 19০৮৪ 016) এখাঁনে খুব স্পষ্ট ভাবে ইঙ্গিত করা 

হয়েছে।২৫ ১৮ শতকে ফরাসী দেশে যে জড়বাদের প্রাছুর্ভাব হয়েছিল তাতে 

মানুষের কর্তৃত্বকে খর্ব করে ফেল! হয়েছিল। পারিপাশ্থিকের ওপরে অতিরিক্ত 
জোর দেবার ফলে মানুষের স্বাতন্থ্য ও স্বাধীনতা ব্যাহত হয়ে গিয়েছিল। 

মানুষের “একটা স্বারাজ্য আছে যেখানে সে কর্তা এবং শষ্টী। মানুষ যদি 

পারিপাশ্থিকের দ্বারা সততই নির্দয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে তার সক্রিয় শ্বাস 
নষ্ট হয়ে সে হয়ে দাড়ায় অবস্থার ক্রীড়নক মাত্র। সব কর্ম ও সকল চিন্তায় 

যদি মান্থৃষ বহির্ভগতের রজ্জতে যান্ত্রিকভাবে বাধা পুতুল হয় তবে মানুষের সব 
চাইতে বড়ো বিশিষ্টতাকেই অন্বীকার করাহয়। ফরাসী জড়বাদীরা বিষয়কে 

(85178) প্রাধান্ত দিতে গিয়ে মানুষের সচেতন সক্রিয়ত্বকে তুচ্ছ করেছিলেন । 
এই কারণে তাদের জড়বাদও নিতাস্ত প্রাণহীন যাস্ত্রিকতাঁয় পরিণত হয়ে উঠেছে। 
এই যান্ত্রিক জড়বাদকে (105০7901031 7196621211500 ) মার্ঝ একপেশে ও 

অচল বলে অগ্রাহ্থ করেছেন এবং স্বয়ং মান্থষের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে তার 

৩৫ 2055 100%590511900 006007)9 6086 0081) 910 6109 02000006801 ৫0170110798 

210 60005561010, 10105 6086 01:0017056970088 17087 09 %1$9760. 0 229) 810 

2৮৮ 005 00086021099 10170961100 00 0000860.. (1197: 91017006818 ) 



হেগেলীয়' দর্শন ৪৫ 

নিজের জড়বাদকে পূর্ধতন জড়বাদ, থেকে বিশিষ্ট ও পৃথক বলে ঘোষণা করেছেন । - 
তিনি বলেন, মানুষ যেমন পারিপাশ্বিকের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে তেমনি পারি- 
পাশ্বিককেও মানুষ অহরহ প্রভাবিত করছে এবং পরিবন্তিত করে দিচ্ছে। 

বছিরের জগৎ মানুষকে আঘাত করছে, আবার মানুষও বাহিরের জগৎ ও বস্তুকে 

প্রতিঘধীত করছে । একদিকে মানুষ নিজে যেমন নিয়ন্ত্রিত ও পরিবতিত হচ্ছে 
তেমনি সেও তর চারপাশের জগৎ ও প্ররূতিকে বদলে দিচ্ছে। মানুষ 

সক্রিয় ও শ্বাতন্ত্রাশীল সত্তা। একদিকে সে যেযন বিষয় (021506) হয়ে 

বিষয়ের ক্রিয়ার ক্ষেত্র; অন্যদিকে আবার সে তেমনি বিষয়ী (5৮)০:) হয়ে 

বিষয়কে জানছে, ভোগ করছে ও নিজের প্রয়োজনে বদলে নিচ্ছে। মানুষের 

এই ৪০৮০ 1০01০ বা সক্রিক্ন কর্তৃত্ই মাক্সের দর্শনতত্বের বিশেষত্ব এ কথা 

মাক্সীয়বা ঘোষণা করে থাকেন। ফয়েরবাক ও পূর্বতন অন্ঠান্ত জড়বাদীদের 

এই গুরুতর ত্রুটি মার্স সবাইকে চোখে আঙপ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং 
তার নিজের জড়বাদ এই ক্রটি থেকে মুক্ত হয়ে নিদোষ ও সর্বাঙ্গস্থন্দর হয়ে 

বিকশিত হয়েছে, এই দাৰি মাক্সীয়রা সর্বদা কষেন । মানুষ ও প্রারুতির পরম্পর 

ঘাত-প্রতিঘ।তের ফলে, মানুধ ও প্রকৃতি, এই ছুই-ই নিত্য নব নব পরিবর্তন ও 

বিকাশের মধ্য দিয়ে বিবতিত হয়ে চলেছে, নতুন কৃষ্টি এই পন্থাতেই সম্ভব 
হয়েছে এবং মাঁচুষের সভ্যতাও এই রীতিতেই গড়ে উঠেছে । পারম্পরিক 

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই অফুরস্ত নতুনের আবিত্ভীব ঘটে এবং সভ্যতা 
স্তবে স্তরে ক্রমশ উচ্চতর মার্গে আরোহণ করতে থাকে । এই তত্বেরই নাম 

ডায়ালেকটিক তব এবং এই ভায়ালেকটিক তত্ব না জানার ফলেই ফয়ারবাকীয় ও 
আঠারে! শতকীয় জড়বাদ যান্ত্রিকতার গণ্ডিকে ছাঁডিয়ে যেতে পারে নি। 

কিন্তু এখানে প্রশ্থ হচ্ছে এই: মানবের মানসিকতা বা চিস্তাবুত্তির 

( 0012501303520955 ) একটা সক্রিয়ত্ব ও ন্বাতন্থা ভায়ালেকটিক জড়বাঁদ হ্বীকার 

করেছে বলে এই যে বাহীছুরী নেবার চেষ্টা-_এটা যুক্তিতে টেকে কিনা। একটু 
তলিয়ে দেখলেই চোখে পড়ে যে আসলে পুরোনো জড়রাদ থেকে এই ভায়- 

লেকটিক-অলংক্কৃত নতৃন জড়বাদ কোনো অংশেই কোনো বিশেত্ব বা পার্থক্য দাবি 
করতে পারে না। ১৮ শতকের ফরাঁসীয় জড়বা্দকেই আবার নৃতন পোশাক 
পরিয়ে বর্তমান যুগের মনোহরণ-যোগ্য করে সভায় হাজির করা হয়েছে । একে 

দেখে অনেক চক্ষুই আজ তুলেছে এবং ইতিমধ্যে সানন্দে অনেক কই গান 

ধরেছে১ 



৪৬ হেগেলীয় দর্শন 

“আমার নয়ন তৃলানো এলে, 

আমি কী হেত্িলাম হাদয় মেলে 1” 

কিন্ত যে চোখের দার্শানক দৃষ্টি বাহ্রূপে ভোলে নি, মে চোখ এই মনোহরনীর 

সকল সাজ-সজ্জাকেই পলকে ধরে ফেলবে। 

আসলে যাপ্রিক জড়বাদ (09017901091 10227121159) থেকে নবজড়বাদের 

কোনোই তফাত নেই-_- যেটুকু বৈশিষ্ট্য এর আছে সে হচ্ছে এর কথার চমকপ্রদ 
মারপ্যাচ এবং পছন্দমতো ঘটন! ও তথ্য সংগ্রহ করে একে জীবনের সকল ক্ষেত্রের 
অধিষ্টাত্রী করে স্থাপন করবার প্রয়াস। এই ডায়ালেকটিক জড়বাদ বিশ্বভৃবনের 

সকল দিককেই আগলে আছে এবং এর এই সর্বব্যাপিক! দৃশতৃজ। যৃত্তির কাছে 
'অন্ধ ভক্তি সহজেই আত্মহার! হয়ে যাচ্ছে। 

দ্বেখা যাঁক্, যান্ত্রিক জড়বাদ থেকে ভায়ালেকটিক জড়বাদের কোনো মহৎ 
পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য সত্যি সত্যি আছে কিনা । এরা বলছেন, মানুষের 9০055 

7০019 বা সক্রিয় কর্তৃত্ব আছে। কিন্ত এ কথার সঙ্গে এঁদের মূল স্থত্রেরই ছুর্ঘম 
বিরোধ বেধে যাচ্ছে না কি? [015 000 5010508011518639 0086 06161101125 

€স15067)06) 000 0] 00০ ০01002চ 1015 ০3015021905 019. 0 060610011505 

€50190100578089 ;--এ কথার সঙ্গে মাজ্ষের কর্তৃত্ব বা ৪০৫৮৪ £01০-এর সামজশ্য 

হয় কি? মাষের মানস-লোক যদি বহিঃসত্তার দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত 
( 0৮0610219 ) হয়, তবে তার ম্বাধীন কতৃত্বের কী মানে থাকে? যদ্দি মানুষের 

মননের স্বাধীন কতৃত্ব সত্যি থাকে, তবে কাঠখোট্রা নিয়ন্ত্রণবাদের (৫০07- 
12)101578 ) তো] আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। 

মীর্স-এর 69190570108 বা জ্ঞানতত্বের ক্ষেত্রেও তীর নতুনত্ব ও বিশেষত্ব 

দাবি করবার কোনে ভিতি নেই। ফয়েরবাক মান্থিষের মনকে নিক্ষিয় বলে দাড় 

করেছেন । বাইরের বিষয়গুলো মনের ওপর ক্রিয়া করে; তারই ফলে মানুষের 

সংবেদন (521501017 ) জন্মে, এবং মানুষ অনুভব করে, মনন করে। আগে 

বাইরেব বস্তর প্রভাবে সংব্দেন, তার পরে মনন । এর বিরুদ্ধে তীত্র আপত্তি 

তুলে মার্স বলছেন, ফয়েরবাক বাইরের বাস্তব জগৎকে ( ০৮190৮ চে ) 
বিষযাকারে ( 00121: 06 0000 02 0৮1০6) বা চিস্তাকারে ( আচ] 096 

[0যা। 0৫ 90620091000) দেখতে চেয়েছেন-- স্থল মানবিক জ্তিয়ারূপে 
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নয় (1200 25 001৮0661001) 8০0৮165 )। কিন্তু মার্সের নিজের মতে, 

মানুষের বস্ত-জ্ঞান জন্মে বিষয়ের ওপর প্রতিঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে ।২৩ 

কাছেই মানুষ প্রক্কৃতির ওপরে তার প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন একে দেয়, অর্থাৎ 
সে প্রতিঘাত (16800) করে; আর এই প্রতিঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ও ফলে 

মানুষের চিতে বস্তর গুণ সম্বন্ধে জ্ঞানোৎপতি হয় । কেবল প্ররুতিরই প্রভাবের 
ফলে নয়, মানুষের ক্রিয়ার ফলেও জ্ঞানোৎপত্তি হয়। জ্ঞানোৎপত্তি ব্যাপারে 

মাহুষেরও দান রয়েছে-_ সে-দান তার কেবল নিক্ষিয় (09351 ) গ্রহিফুতা 

নয়, সক্রিয়তাও বটে। 

কিন্তু মানুষের এই কর্তৃত্ব কতটা স্বাতন্ত্যবান্? যখনই মার্কস বলছেন যে 

এই কর্তৃত্ব স্বতন্ত্র, সক্রিয় কর্তৃত্ব নয়, পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়ামীত্র, তখনই 
সে ফয়েরবাকীয় তথা ১৮ শতকীয় কাষ্ঠকঠিন নিয়ন্ত্রণবাদই (106021101771510) ) 

আবার দ্বেখ! দিচ্ছে; বহির্জগৎকে বদলে দিতে মানুষ যে সক্রিয় হয়ে ওঠে, 

-তাঁও ঘটে বহির্জগতের শাসনে বাধ্য হয়েই । মানুষের হাত-পা নিয়ন্ত্রণবাদের 

লোহার শেকলে বাধা, তার মন কেবল বাহিরকে প্রতিফলিত করে যাস্ত্রিক 

প্রতিক্রিয়ারূপে ফিরিয়ে দিয়েই কর্তব্য সমাধা করছে। বহির্জগৎকে ফোটো তুলে 
হুবহু নকল করাই যে মনের একমাত্র কাজ একথা মার্কন-এর কৃতী শিষ্ত লেনিনও 

বলেছেন : বহির্জগৎ মানুষের জ্ঞানের নকল হয়ে, ফটোগ্রাফ হরে, প্রতিফলিত 
হয়ে (30120 7010000519,01)60 20 £6960094 ) থাকে । ছ0001210 

(021010150 এন্স ৩৮ পৃষ্ঠায়ও তিনি এই রকমের কথাই লিখেছেন ।২৭ সেই 

একই কথাব প্রতিধ্বনি করছেন। প্রকৃতি বাইরে থেকে মানুষের চেতনায় 

আঘাত ক'রে মানুষের বস্তজ্ঞান উৎপন্ন করে । এমনি করে মানুষ এখানেও সেই 

ফয়েরবাকীয় নিক্ষিয়ত্েই আবার অবনমিত হচ্ছে । 

কামিলত-ও বলেছেন, বাইরের বস্তু আমাদের চেতনায় প্রতিফলিত হয়, 
ভায়ালেকটিক জড়বাদের দৃষ্টি-কোণ থেকে 06806 ও 002. 0100577655-এর 

সম্পর্কটা! এইরূপেই দেখা হয়।২৮ 

২৬ “১১2৫5058558 61086 ০0689. 60£01398 &2) 08190 5 7801108 0000 1.7 

(1616801981)05, ঘাও709%0092169] 10209161009, 0. 19 ) 
২৭ “15852 %081738 020 ০00 9820969, 10:0000698 9630956103)8, 719 89779811028 

09172700 02 506 21728. 1087589 8100. 26610866০১0. 770%6696 0125151890. 17) 9 06277169 

87, 1]135 63288691005 0£ 7729869 15 177061997709126 01 ৪9708981010, 109৮৪ 58 01080290191.” 

( 770008700-00103902, [59030, 0, 98) 
২৮ আা0০০ 009 20০201 ০0৫ 9 01018190610 10096911918600 (09 1€1961070 3৪ আ0097- 
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এখানে মানুষের নিজের কোনে কর্তৃত্ব নেই-_ জড় বহিঃসতা চেতনসতাক় 
প্রতিফলিত হয় মাজ। ফয়েরবাকের জানতত্ব (20150678019£5 । থেকে এর 

পার্থক্য নেই বললেই চলে । প্লেখানভও একথা বুধেছিলেন,তাই মাঝের স্বাতন্ত্যকে 

প্রাণপণে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, উভয় ক্ষেত্রেই সংবেদন 

(58059000 ) চিন্তার পূর্বেই হয়ে থাকে, বস্তর গুণ সম্বন্ধে আমরা প্রথমে 

সচেতন হই, তারপরে তাদের সম্বন্ধে চিস্তা করি। মাক একথা কখনো অস্বীকার 

করেন নি। তিনি কখনো বলেন নি যে, সংবেদন চিন্তার পূর্বগামী নয়, তীর 

মতে সংবেদন মানুষকে চিন্তা করতে বাধ্য করে । আর এই সংবেদনের অভিজ্ঞতা 

সে লাভ করে বহির্জগতে তার নিজস্ব ক্রিয়াস্থত্রে। আর যাহষের এই নিজন্ব 

ক্রিয়াতেও জীবনযৃদ্ধই তাঁকে বাধ্য করে ।২৯ 

যে আঘাত মানুষ বাহ্াপ্রকৃতির ওপরে ফিরে ফিয়ে করছে, সে আঘাতও সে 

নিজে করছে না, তাকে দিয়ে বাহ-প্রকৃতিই করাচ্ছে । এমনি করে মাঝ্স নিজের 
জড়বাদকে ফয়েরবাকের যান্ত্রিক জড়বাদদ থেকে বাচিয়ে অধিকতর সন্ত্রস্ত ও বিশিষ্ট - 

করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্ত দার্শনিক দৃষ্টির সামনে আসতেই সে 

বৈশিষ্ট্য আলোর সামনে ক্ষণিক কুয়াশার মতো মিলিয়ে যাচ্ছে । আসল কথা 

মানুষের যেটুকু স্বাতন্ত্য ও কর্তৃত্ব মার্স স্বীকার করে নিতে চাইছেন, সে সবই 

বহিঃপ্রকৃতি ও পারিপাস্বিকের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে এবং তার বড় সাধের 
ডায়লেকটিক জভবাদও যান্ত্রিক স্বয়ংক্রিয়ত্ব (70908101631 91000036150) ) এবং 

কাষ্ঠকঠিন নিয়ন্ত্রণবাদের বজতমুষ্টির অধিগত হয়ে পড়েছে। 
মাঝ্সের বন্ধু এছজেল্স্ নব-জডবাদের জনৈক খধি। ফয়েরবাঁক সম্বন্ধে তাঁর 

যে বঈ আছে তাতে তিনিও অষ্টাদশ শতকের জড়বাদকে গালগাল দিয়ে নব- 

জড়বাদের মহিমা প্রচার করেছেন। তখন 10501917105 ( বলবিষ্যা ) সবে 

১০০ 25 006 “18060610811 02৮৫ 001)80801251)088 0? 00180৭ 0£ 9501896008,+ ( 18৪ ০07১0- 

10£, 0. 248) 

২৯ 2007 0061) 09585, 8209866 ঢল 026508090 105 96208501010 ; 11) 1001, 09899, ৪ 

17080 0 090001006 5919 ০ 6129 00911619901 001908, 2০6 81001] 8669] 028৮ 0০ 

০ 001701. 8001৮ 60978. 219 10659 0900369. 0015, 0: 11717 108 ৬৪৪ 86 189119, ৪১১, 

106 09 01306018019 £90% 01)96 59109961017 0999065 6100916, 000 6109 1806 62056 10080 

18160 60 65092176 7087045 05 0106 592035610798 5/10101) 139. 62092920095 80 (09 00759 

0 0019 ০01) 8806107 01) 6106 0291 ০07]0.'80019 8০81028 02 6159 ০0%82 ৮1072 295 10090 

00 1] 5 6129 80208810101: 6318601009,..+ (12191079005, মা 0100970917091 12:0019008, 

9. 19-19 ) 
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পুষ্টিলাভ করছে, আর ভারই তাবে এবং জীববিজ্ঞানের শৈশব হেতু, পণ্ডিতেরা 
তখন লবকিছুতেই যাস্ত্রিকতার দৌহাই পাঁড়ছেন, এমন-কি মান্থষের জীবন 

ৰ্যাখ্যায়ও যাস্ত্রিকতাবাদের প্রয়োগে সোৎসাহে লেগে গিয়েছেন । 

আঠারো শতকের জড়বাদের বিরুদ্ধে এজেলস্-এর দ্বিতীয় আপত্তি হল : এ 

মতবাদ বিশ্বব্যাপারে পরিবর্তনশীলতা৷ দেখতে শেখেনি 1৩০ 

এক্কষেল্ন-এর মতে জড় প্রকৃতি অবিশ্রান্ত পরিবতিত হচ্ছে স্বগুণে ও নিজের 
তাগিদে ; জড়বন্তর (79665: ) অন্তনিহিত গতির (1220690) ফলে নৰ নব 
বস্তর বিকাশ-_ উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে তাদের বিবর্তন । জড়প্রকৃতি, জীবজগৎ, 
মানব জগৎ-_ এ সবই জড়ের ক্রম-বিবর্তনের ফল । [029150005 ০ ট০৮৮16+ 

নামক বইতেও এ-কথার প্রতিধ্বনি কর! ছয়েছে। বিশ্ব একটি সক্রিয় ব্যাপার 
(7:0০555 ), পূর্বতন জড়বাদ এই সত্যটিকে ধারণাঁয় আনতে পারে নি বলেই তা 

যান্ত্রিকতার শেকলে বীধা পড়েছে । কিন্তু নব-জড়বাদের এই উদ্গাতা ধষিও 

শেষ পর্যন্ত বিশ্ব-ব্যাপারে মানুষের নিক্ষিযতাকেই সমর্থন করেছেন, অবশ্য নিজের 

অজান্তে । বহির্জগতে বস্তনিচয় মানুষের মস্তিষ্কে তাদের ছাপ একে দেয়; 

অন্ভূতি, ইচ্ছা চিন্তারূপে নিজেদের প্রতিফলিত করে ।৩১ 

কাজেই স্পষ্টই দেখ! যাচ্ছে, মার্স জ্ঞনতত্বের ক্ষেত্রে ফয়েরবাক থেকে যে 
পার্থক্য দাবি করেছেন সে দাবি ভিত্তিহীন । সক্রিয় ভূমিকা '8০0৮৪০ 2015” 

কথাটা অর্থহীন কথামাত্রেই পর্যবসিত হয়েছে; তার প্রচারিত সক্রিয় স্মিকা 
আসলে নিক্রিম্নতারই নামান্তর | 

এখন মাক্সের সঙ্গে ফয়েববাকের দ্বিতীর পার্থক্য আলোচনা! কর! যাক। 

7০105-007500057)655 তত্বে ফয়েরবাক প্রথমে প্রচার করেন 7361778-এর 

প্রাধান্ত। কিন্তু 91728 সম্বন্ধে তার জ্ঞান বেশিদূর এগোয় নি। মানুষের মনন- 

লোক এঁতিহাসিক পরিবেশ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় এ কথা অবশ্য ফয়েরবাক 

বলেছেন । মানুষের এঁতিহাসিক পরিবেশ মানে সামাজিক আবহীওয়া। 

৩০ “11159 8990190 111031656100 0 6215 100868118188]]) 1198 17) 3৮৪ 10802780109 60 

79097556206 629 00315678025 ভি 00100898, 89 0309 10020, 01 10059]: 238017590. ঠা)। 618 (00799 

০01 ৪5০10010109 7 09591000906.” (09690 £7:000 67190009008 120 চর 001 ট85151870 

0. 65-68) 

৩১ 005 295136198 ০01 1029 03১৪:-৮0110 170107989 6106108991588 21901) 608 4) 01 

000১ 192906 608075901 598 (1099 8৪ 199087588, 615086068, 1700000969, ₹০108008, | 

8007, 9৪ 50980 69206200868.,.71 ( 20690. £6000 908০0, 0 9) পা 
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মান্যে-মানুষে যাবতীয় সম্বন্ধ সমীজেরই রচনা, আর তা দ্বারাই মাহুষের চিন্তা- 

জগৎ সুষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প-_এ সবই মানুষের চিন্তা- 
লোকের এ্রশ্থর্য এবং এ এরশ্বর্ধ সবই মানুষের সঘাঁজ-জীবনেরই বিচিত্র প্রকাশ ।৩২ 

“ কিন্তু সমাজের প্রভাব ও প্রাবল্য সম্বন্ধে এ উত্তির কোনে নতুনত্ব আছে বলে 

কেউ মনে করবেন না। কারণ, সামাজিক ও মানবিক পারিপাশ্থিক একটা পুরু 

আবহাওয়ার পরিমণ্ডল দিযে ব্যক্তিকে ঘিরে আছে-_-একথা জগতের বহু তাত্বিক 

ও-বৈজ্ঞানিকই বলে গেছেন। হেগেলের সমাঁজ-দর্শনই আদর্শবাদের তরফ থেকে 

এই সম্ষ্ট-প্রাধান্তের প্রবল ঘোষণা । মার্ঝ-ও এ-তত হেগেল দেকেই শিখেছেন 
বলা ঘেতে পারে। কিন্তু মার্স তীর যষ্ থিসিস-এ যখন 40010210-ক 

সমাজ্-অবস্থার বিগ্রহযৃতি বলে নির্দেশ করেছেন, তখন খুব নতুন ধরনের 
কোঁনে। কথা বলেন নি।৩৩ 

, মাক্সের এই উক্তির সঙ্গে খুব তফাৎ চোখে পড়ে না ফয়েরবাঁকের একথার : 

47101701001 99521700081) 0015 0০ 10070 11) 006 00100000165? | 

কাজেই ফয়েরবাককে মাক্স এ ষষ্ঠ থিসিসে যে অপবাদ দিয়েছেন তার কোনো 

ভিত্তি নেই। ফয়েরবাক কোথাও মান্ষকে বিঘূর্ত, বিষুক্ত ব্যক্তি-মাঁনৰ 

(4217 2505500 15019090১ 10000312, 10015140031”) অভিধায় ভূষিত করেছেন 

এমন কথা আমরা জানি নে। বরং তিনি মানধকে সামাজিক বলেই বরাবর 

ধরেছেন । অবশ্ঠ সামাজিক পরিবেষ্টনের মাহাত্ম্য কীতনে এদের দুজনের কারুরই 

যে মৌলিক কৃতিত্ব রয়েছে তা” নয়। কারণ হেগেলই এ বিষয়ে এদের শিক্ষাণ্ডরু 

এবং হেগেলকে এরা অনেক ব্যাপারে অন্বীকার করলেও হেগেলত্বকে অতিক্রম 

এঁরা কেউ করতে পারেননি । £1859770% একথা স্বীকার করেছেন |৩৪ 

৩২ 54৮১ 191161077, 00101109900007 2100. 80191008 9,:6 0:21) 10090166908 61008 ০0: 79$919- 

8008, 01 7/%7801% 8998)08, (০9069০0. [30 চা 68080, 10 ঢা010081079165] 1১000019203 

01 |1152910, 0, 3 ) 

11706152701 65581060080 01017 09 10000010609 00202100101%5, 17) 0106 01016 01 

0190 1610 00800 (09০69017077 চ90110801) 1) না01008109069] 1১:00161778 0. 99) 
৩৩ 00002016518 006 270 20802506102. 07911177810 9901) 17001510091. 10 167 

1৪81705718 18 6009 908012019 01 0029 60090101908 ০£ ৪০1965.”  (6$% 7158818 ) 
5৪. “ সু৭061)000076, 8,000:81106 60 ভ্রা9৮09%0 1157189 0179 ৭ 1)017)917 93901705 19 

0798690 ৮ 10196051009 209 8859: 2 001 68070 8৪ & ৪0001906 9008690. ৮5 

11860, 86181811590, 0:03690. 60 ০৮০ 05178, 6০ 809০168, €0 &09 ৪0116 01 00015971891 

579. ঢা 6100081066 00 100 17959 62)917 08271010172 8100. 60061 00095 69, 08:26- 
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প্লেখানভ বলেছেন যে 10000597 €557)০৪; বা মানবসার-এর গোড়ার 

তন্বটিকে ফয়েরবাক ধরতে পারেননি । কিন্তু সামাজিক পারিপার্থিকের পিছনে 
কোন্ শক্তি কাজ করছে, কোন্ শক্তির দ্বারা সমাজের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, 
সেই নিভৃত স্তরের কাহিনীটুকু তাঁর কাছে অজ্ঞাতই রয়েছে । সকল সামাজিক 
বিঘটনের (73675010270 ) যা ভিত্তি ও উৎস, সেই আদি শক্তি হচ্ছে 

অর্থনৈতিক (০০:207210) শক্তি। সেই শক্তিকে আবিষ্কার করে জগতের 
দৃটির লগ্মুখে ধরেছে ইতিহাসের বস্তরতান্তিক ধারণা (“1036518175610 595০6০- 
0019 06131500157 )1৩৫ 

ইতিহাসকে জড়তত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে হবে, চৈতন্য-তত্বের সাহায্যে 
নয়_- একথাই ভায়লেকটিক জড়বাদী বলছেন। কিন্তু জড়তন্বকে বিশ্লেষণ 

করলে শেষটায় ভূগোলতত্বে এসে ঠেকে । আর ভৌগোলিক শক্তিচক্রই হচ্ছে 

মাক্স'এর জড় পরিবেশ এ কথা মাক্সের উক্তিগুলো থেকেই ধারণা হয়। বর্তমান 
জড়বাদের বস্ত-উপাদাঁনগুলি (1536020191] 866955 ) যদি ভৌগোলিক উপাদান 

(85008011081 2০609:5 ) ছাড়! আর কিছু না হয়, তবে ইতিহাসের ভিত্তি 

সম্ব্ধেও মাসের নৃতন আবিষ্কার কিছু নেই। কারণ, ফয়েরবাক ও হেগেল_- 
দুজনেই ইতিহাসের ভৌগোলিক ভিত্তির কথা বলে গেছেন । হেগেলের বিশ্ব- 
ইতিহাসের ভৌগোলিক ভিত্তিকে (৫50512101109] 10901086100 01 001৮০] 

৪] 11560: ) মার্স নিজেই প্রশংসা করেছেন । ফয়েরবাকও ভূগোঁলকে প্রাধান্য 

দিয়েছেন ।৩৬ 

স্পা পাপন 

0615 27) 21573060151 9010)3001518ঠ 7 6170) 210 £680168 7 6001 1১671015706 চা]. 0061 

£০90086101) ৪,:9. 60099 01 00159188] 1018005 168616---- [1105 106 71760071670 %% 

752020161১6 02777)9 01 £156 7:01070125620 ০0750610120 ০] 15078. [00 90008 1980098 

1079+9৮, 77011)%0) 0093 7806 £০ট 08502. 132501.” ( ০698 10, [18৮80,0৬ ) 

৩৫ 71078 00000006102) 018010598 6০ 0৪8 00 080893 71701) 11) 609 00089 

01 170170%11 95০01062017, 99601071119 "6150 00101001015, 0009 21016 01 20%1) ৮101. 

1079”, 6096 2৪ 60 987, 09691001709 0156 1020608,] 161200108 10101) 01100. 10197 €010910, 

[01118 11010, 6108 100010057:5, ৪959৪ 2০0৮ 23691 60 80108900 11502 100 1790209,000 

09৮ 8150 60 81১0%7 1১০৬ 01099 (1১০ 6৮0 61317710075 279 0209 60 69 ০৮20৮ (12107507800, 

[ঢা 010970091709] [১10012005০৫ 018158810, 0. 93) 

৩৬ “0009 1090. 1001) 609 038৮0 01 10081001150. 10110%58 8 ০09%20881 10০- 

066917005099, 10: 37781) 10110 9 69 1090. 301 70%0579 88 ৪/601: 70179 11) 3৮5 010807581,7০ 

10716 68358750897 27150%8601 €ও £7,2 5886%99 0) 676 42670007106 201507 009 005 

8, 0096 010 059 লহ 09819000109, 69 0111) 616 10700/0601 61১6 81/70, 0106 0%7, 0৪ 
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কাজেই ইতিহাস বিবর্তনের মূল কোথায়, তা খুঁজতে খুঁজতে ভৌগোলিক 
পরিবেশ পর্বস্ত এসে দেখা গেল ফয়েরবাককে ছাড়িয়ে মার্স খুব বেশি দূর 
এগোতে পারেননি । এর পরেই মার তাঁর শ্বাতন্ত্য ও বৈশিষ্ট্যকে প্রবল কৰে 
তুলেছেন। 

এখানে এসে মাঝ্স' জড়বাদের সঙ্গে নতুন পথ ও নতুন গতি-বৈচিত্র্যকে জুড়ে 
দিয়েছেন । একথা সবাই স্বীকার করবে যে মার্স অর্থনৈতিক ( 8০07501010 ) 

বা ভৌগলিক ( 39098821০91 ) শক্তিচক্রের সঙ্গে হেগেলীয় নীতিকে ষে 
কৌশলে যোগ করেছেন তাতে এখানেই তাঁর অত্যাশ্স্য প্রতিভা ও যৌলিকতার 
পরিচয় দিয়েছেন । ডায়ালেকটিকের কুশল প্রয়োগ তার তীক্ষ বুদ্ধির উজ্জ্বল 

প্রিচয়। এইখানেই ফয়েরবাক থেকে তার আসল স্বাতন্ত্য এবং এইখানেই তীর. 

বিশিষ্ট পার্থক্য । 7818-050115010050855 সম্বন্ধ নির্ণয়ে কিংবা জ্ঞানোৎপত্তি 

তবে ( 812156270001045 ) মানুষের সক্রিয় ভূমিকার (2০৫৮০ 101৩ ) 

আবিষ্কারক হিসাবে তার যে দাবি, তা" যে ভিত্তহীন ও অযৌক্তিক, একথা 
আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ভায়ালেকটিকের প্রয্মোগ সম্বন্ধে তার 

মৌলিকতার দীঁৰি অকাট্য । আমাদের মতে এখানেই-- মাত্র এই একটি বিষয়েই 
ফয়েরবাকের সঙ্গে মাক্সের পার্থক্য খুব স্পষ্ট । 
..85108-এর গোড়ার স্বরূপ যে অর্থনৈতিক একথা ফয়েরবাঁকও মোটামুটি 

বলেছেন। কিন্তু যে 82108-এর (প্রক্কৃতির ) গতির ফলে ও প্রভাবে মান্য 

ও মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান গড়ে ওঠে, তার বিকাশের ও প্রগতির (০৪10 
010৮০786130 85010007)) রীতি সম্বন্ধে মার্স একটা ফরমূল! দিয়েছেন, 

সেই ফর'লাই ডায়ালেকটিক। ছুটা বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাত উন্নীত হয় একটা 
উচ্চতর সামঞ্জস্যে এবং এই সামঞ্জশ্যও পরের স্তরে নৃতনতর বিরোধের মধ্য দিয়ে 

পরিণত হয় আরো! একটি উচ্চতর বিকাশে । অর্থনৈতিক পরিবেশ (95128, 

1৪01০) 715013010010 &1)5110117961)0) অনবরত পরিবর্তনের পথে বিকাশ 

পাচ্ছে? কিন্তু এ পরিবর্তন ঘটছে তার পদে পদে নিজেকে বিরুদ্ধতা ও নিরসন 

করে করে। আথিক পরিবেশকে আশ্রয় করে মানুষের মধ্যে শ্রেণী থা হচ্ছে 

00681, 17১6 075775009 01৫, 8756 70107585 01 11৮5055601৮, 21080 ০0010. 2081)) 001019৩)7, 

13855 006)9৮৩0 17000 80500106186 00901056062 (000৮90 05 78582500, 
ভিং85505506] 101001508 01 06911520 1০060069 ৩,119, ) 
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এবং শ্রেণীর সংঘাতই ক্রমে ইতিহাসকে গড়ে তুলছে। সমাজের সমস্ত বিকাঁশ 
ও বিঘটনকে (92107000600) ) এই অর্থ নৈতিক শক্তিচক্রের অস্তনিহিত 

ছন্দের ঘারা ব্যাখ্যা করেছেন মাক্স। 82105 ঘে পরিবতিত হয়, বিকশিত্ত 
হয় লে কেবল ভায়ালেকটিক নীতিকে অনুসরণ করে' ৷ 86176-এর 10005210612 

বা বিবর্তনের 206০0811501ই হচ্ছে এই ভায়ালেকটিক পদ্ধতি | 1[16515, 

41070002515 ও 950006515-ঞর  (স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতির ) বীধা 

ফরমূলাকে ফয়েরবাক অগ্রাহা করেছেন, কিন্তু মার্স তাকেই সাদরে বরণ করে 
নিয়েছেন, এইখানেই গুরু-শিষ্যের মধ্যে সত্যিকার পার্থক্য 1৩৭ 

এই ভায়ালেকটিকই মাক্সবাদকে নতুন রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে এবং ফয়ের- 
বাকীয় যূল তত্বকে অতি মনোহর ভাবে আত্মসাৎ করে নিয়ে মাঝ্স এই হেগেলীয় 
লঙ্জিকের ফর্মূলাকে তার ওপরে এটে বলিয়ে দিয়েছেন, যাকে ইংরাজীতে বলে 
£09:0 করা । ফয়েরবাক এই ভায়ালেকটিককে যে ব্র্জন করেছিলেন তা৷ সঙ্ঞানে 

ও স্থস্থমনেই করেছিলেন । ডায়ালেকটিকের মানে ঠিক বুঝতে পারেন নি বলে 
নয়, মানে বুঝেছিলেন বলেই একে একঘেয়ে ও একচোখো নীতি বলে ত্যাগ 
করেছিলেন। তিনি দীর্শনিক হিসেবে একে বিচার করে দেখেছেন এবং 

দার্শনিক যৌক্তিকতার দিক থেকেই একে অমার্জনীয় বলে উপেক্ষা করতে বাধ্য 
হয়েছিলেন । দার্শনিক সত্য নির্ধারণের পথে সুবিধাবাদ বা ব্যবহারিক 

উপযোগিতার কোনো স্থান নেই । কোনো বিশেষ কার্যসাধনের সহায় হবে বলে 

বা জনসাধারণের মনকে আকর্ষণ করতে পারবে বলে, কোনো দার্শনিক তন 

সত্য বলে গ্রানথ হতে পারে না, ঘর্দি সে তত্ব প্ররুতই বিচার-সহ সত্য না হয়। 

কাজেই ফয়েরবাক এই হেগেলীয় নীতিকে (ভায়ালেকটিক ) কাজে লাগাতে 

পারেন নি বলে দোষ দিতে পারি নে। 22215 05৫” করার স্থবিধাবাদী 

মনোভাব দার্শনিক জগতের কায়দা নয়। কাজেই ফয়েরবাক না-জেনে 

ডায়ালেকটিককে বর্জন করেছিলেন-_-অর্থাৎ ফয়েরবাক নির্“দ্ধিতার দরুনই এ- 

৩৭ “009 ০01 01)9 5000:01736 10001:165 01 1108 900. 110£613 111 61018 1705687 01 

120869719,11810 $87 01780 60৪ 510015650. 8 ৪0100 10961000, ৬1087) 18097109012 

০0:0০০5):8ত 81] 115 60৮8 07১০0) 009 ৪0559 8£8১9৪৩ 00০ ৪7১৩০৩$৯/9 69289, 

১০ 10709£68 00100900135 109 18১৪0. ০ 80050180 & 2089 938 0? 005 091906109) 
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৪ হেগেলীয় দর্শন 

ভূলটি করেছিলেন একথা মান্সীয়া বলে থাকেন বটে, কিন্তু একথা! আদৌ স্বীকার্ধ 
নয়। কারণ, ফয়েরবাকের প্রতিভার ওপর এতে কটাক্ষ বাকাভাবেও আসে এৰং 

তা ইতিহীসজ্ঞ লোকেরা অপছন্দ করবেনই। 
একথা প্রচলিত আছে যে একদা মার্স নিজেই এই ডায়ালেকটিক-কে 

বিষদৃষ্টিতে দেখতেন। হেগেলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্া তুলেছিলেন যে যুগে, 
সেই প্রথম যৌবনে মার্স হেগেলীয় সব-কিছুকে ঘ্বণা কর্তে শুরু করেছিলেন । 
হেগেলীয় আদর্শবাদের প্রতি বিতৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে হেগেলীয় ডায়ালেকটিক নীতিও 

তীর বিতৃষ্কার বিষয় হয়েছিল। ফলে যে-নীতিও পরবর্তীকালে একদিন 

বিশ্বসংসারের মোক্ষ সাধনের সোনার সিড়ি বলে ভক্কি-ভাজন হয়েছে, সেই 
নীতিও মাঝ্স' কতৃক স্বণিত ও বজিত হয়েছিল। অবশ্য ঠিক কবে থেকে যে 
মার্স আবার একে নতুন চোখে দেখতে শুরু করলেন, সে খবর আজ নির্ণয় করা 
কঠিন। প্রেখানভের কাছে এ সংবাদটি ঠিক রুচিকর হয় নি। যার্স এককালে 
ডায়ালেকটিক-বিদ্বেবী ছিলেন একথা মাক্সের অপ্রাকৃত (1) প্রতিভার সঙ্গে খাপ 

খায় না বলেই বোধহয় এরা মনে করেন। কিন্তু একথাকে যে একেবারে তৃড়ি 
দিয়ে উড়িয়ে দেবেন, প্রেখানভ তাও সাহস পাননি । তিনি এ অপবাদ থেকে 

মাঝ্সকে বীচাবার জন্তে এই পরোক্ষ যুক্তি দিয়েছেন যে এজেল্স্ এই নীতিকে 
ভিত্তি করেই লেখা শ্রত্ক করেছেন 06065০1-0191020951501)0 081)00561, 

নামক কাগজে ।৩৮ এক্ষেল্স-এর লেখায় যদি ডায়ালেকটিকের সন্ধান পাওয়! 
ঘায়, তবে মাক্স-ও নিশ্চয় তাতে শরিক ছিলেন। ১৮৪৩-সনের গ্রীষ্মকালে মার্স 
প্যারীতে গিয়ে আর্নন্ড ক্ষগ-এর ( 407014 [২৪০ ) সঙ্গে সহযোগিতায় উক্ত 

নামে কাগজ বের করেন এবং সমাজতান্ত্রিক মতামত প্রচার করেন । 

যা হোক, মাক্সএর লেখা থেকে নজীর দিয়ে প্লেখনাভ এ অপবাদের নিরসন 
করতে পারেন নি। ফয়েরবাকের প্রতিভার ওপরে অযথা কটাক্ষ না করে সেটি 

করতে পারলেই সহৃশোভন হ'ত । আর এ কথা! বললেও মার্কস্ এর প্রতিভার প্রতি 

কটাক্ষ করা হয় না যে ভায়ালেকটিকের মহিমাও তাঁর চোখে ধরা দিয়েছে অনেক 

৩৮1০৮০]৪্রা। 8৮ 009 20962181008. 00781912095 59820 €০০০. £:081709 107 8001) &2. 

001701011, 2 19 00067059660 1 056 09:0:6-77)900107580 190$ 61386 10 61১৪ [090065012- 

17209150109 08107000097 5)776918 9৪ 81650 66501776 0106 [3961300. &9 009 9] 

808] 0৫ 006 297 88660. (10150139005, “ঘা005170101 010019708 01 জাহির 
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হেগেলীয় দর্শন ৫৫ 

পরে। হেগেলের দার্শনিক মতকে বর্জন করবার সময়ে তীকে ডায়ালেকটিকের 

গুণগান করতে দেখি নে। প্রথম যুগে, তার ডায়ালেকটিকের মর্ম বোধের (91012- 
0190018 ) কোনো নিদর্শন আমক়া পাই নে । দার্শনিক বিচারে তত্ব হিসেবে যদি 
ডায়ালেকটিককে তিনি নিখুঁত বলে বুঝেই থাকেন, তবে যখন হেগেল-দর্শনের 
সমালোচনা ও বর্জন তার একমাত্র চিন্তা ও চর্চার বিষয় ছিল, তখন হেগেলীয় 

দর্শনের এই একটিমাত্র মহৎ তত্ব সম্বন্ধে তার কোনো স্ততিবাঁক্য মিলে না কেন? 

যা হোক, এ কথা মনে করা যেতে পাবে যে তীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মত 

স্ুনির্দিষ্টৰপে গড়ে ওঠবার পরে এই নীতির কার্যকারিতা ও রাজনৈতিক উপকারিতা 
সম্বন্ধে তীর খেয়াল হয় এবং এর উপযোগি তাও তিনি ঠিক ঠিক উপলন্ধি করতে 

পারেন । কাঁজেই পরবতী সময়ে তিনি এই ডায়ালেকটিককে হেগেলের দর্শন 
থেকে সযূলে উপড়ে এনে নিজের সমাজ-দর্শনের ওপরে কলম (৪60 করে বসিয়ে 
দেন । স্থৃতরাৎ ১৮৪৭ সনের আগে ডাঁয়ালেকটিক সন্ধে পরিষ্কার ও স্পষ্ট উল্েখ 

বা আলোচনা মাঝ্স-এর লেখায় আমরা দেখতে পাইনে। ১৮৪৭ সনে লেখা 

02165 ০ 1১119500%,5%" নামক অর্থ নৈতিক বইতে তীর ভায়ালেকটিকের 
উল্লেখ ও ব্যাখ্যান সর্বপ্রথম মিলে । অবশ্য ১৮৪৫ সালের শেষদিকে লেখা 

[15৩7৮ 1:1725০০-এর চার নম্বর "[1)2515-এও এই ডায়ালেকটিকের আভাস 

পাওয়া যায় । এখানে জড় ভিত্তির ব্ব-বিরোধ €(9912-0507/080150017 01 056 

079,219] 10017030107) এবং বিরোধের নিরসন (61100107950 0 01১০ 

০0700910007) ইত্যাদি কথায় তার ভবিষ্যৎ দর্শনের যূলনীতির অগ্র-পরিচয় 
দেখতে পাওয়া যায়। এই খিসিসেই তার সঙ্গে ফয়েরবাকের পার্থকা স্পষ্ট ও 

পরিষ্কীর হয়েছে। অন্তান্ত থিসিসে তীর বক্তব্যে মৌলিক বিশিষ্টতা তেমন কিছু 

দেখা যাঁয় না এবং ফয়েরবাক থেকে তীর সত্যিকার পার্থক্য তেমন কিছু নেই 

বলেই ধারণা হয়। একথাও আগেই আলোচনা করা হয়েছে । কেবলমাত্র 

তার ৪র্থ থিসিসেই তীর বক্রব্য ও মতামত ফয়েরবাকের মতামত থেকে 

বিশেষভাবে পৃথক ও হ্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে । এই থিসিসে হেগেলীয় ডায়ালেকটিকের 
আবিতীৰব ঘটেছে এবং এর সঙ্গে ফয়েরবাকীয় 82178-0075010537063১ তন্বকে 

(অর্থাৎ [0৮16০ 7758£91150কে ) মিশাল দিয়ে ভায়ালেকটিক জড়বাদ নামক 

দর্শনের গোড়াপত্তন করা হয়েছে। 



হেগেল ও মাঝ 

ডাঁয়ালেকটিকের নবরূপ হেগেলের আবিফার। এর কার্ষকারিতায় মুগ্ধ হয়ে মার্স 
একে গ্রহণ করেছেন । হেগেলের ভায়ালেকটিকের সঙ্গে মাক্স-এর ভায়ালেকটিকের 

কোনোই পার্থক্য নেই । বরং হেগেলের ভাষা ও পরিভাষা সমেত তীর এই তত্বকে 
মার্স একেবারে অবিকল গ্রহণ করেছেন। হেগেল যে অর্থে ও যে ভঙ্গিতে 

ডায়ালেকটিককে বুঝেছেন ও বুঝিয়েছেন, মার্ঝ-ও ঠিক সেই একই অর্থে ও একই 

ভঙ্গিতে তাঁর ডায়ালেকটিককে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করেছেন । ভায়ালেকটিক সম্বন্ধে 
আলোচন! মার্ঝঁ অতি সামান্তই করেছেন । বস্তরত, দর্শন সম্বন্ধেই তাঁর আলোচনা 
অতি বিরল। তবুও নবজড়বাদকে বুঝতে হলে মার্স-এর সেই ক'টি বিরল 
উক্তিকে সম্বল করে চলতে হবে। 

মার্ক্এর এ-সন্বন্ধে সর্বপ্রথম উল্লেখ পাই তার ১৮৪৫ সনে লেখা [165 
55565 ০0. 858:8০1, নামক প্রবন্ধে । এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত কয়েকটি 

স্তর আছে-__ ঘে স্ত্র গুলোর মধ্যে মার্কস্বাদের দর্শন ও সমাজতত্ব মোটা মুটিভাবে 
আভাসে বিবৃত হয়েছে । 

ফয়েববাক বলেছেন জড় বহিঃসত্তা (99175) থেকেই চেতনা-লোকের 
€ €/00050109577695 ) জন্ম হয় | আর 21০৮০) 11)625০5-এর চতুর্থ-সথত্রে মার্কস্ 

বণেছেন যে এই বহিঃসত্তা বা জড় প্রকৃতির (47026510191 00170900107) একটা 

পরমান্স্য স্বভাব হচ্ছে নিজেকে অনবরত খণ্ডন করে করে চলা । জড় প্রকৃতির 

ভিতরেই এই দুর্বোধ্য ও রহস্যময় প্রেরণা নিহিত হয়ে আছে যে সেনিজের 

বিরুদ্ধতা নিজে করবে। জড়সত্তার স্বধর্ণই হুল পূর্বরূপকে লঙ্ঘন করে পরবর্তী 

রূপকে বিকশিত করে তোলা। পূর্বের স্বরকে অতিক্রম করে তবেই পরের 

স্তর অঞ্জিত হতে পারে।৩৯ এই তত্বকেই হেগেল প্রকাশ করেছেন অন্ত ভাষায়। 
হেগেল বলেন পরবর্তী স্তর পূর্ববর্তী স্তরের বিরোধ ( ০000:8015007) )। 

সপ পপ শী 7 শী পচ পপ পপ 

৩৯ ৭006 20 (29৮ 009 1090909] 09100061010, 8222)019 35911 910. 080801181)98 100 

1689]11 8 98177) 10 6118 01000808901) 019 1১9 9৯019173060. 1010) 6109 1)960:00705165 &100. 

৪611-0070 01591061077) 0£ 609 10086949,] (00100961010. 11018 16891 217056 77৪% 109001209 

হা0678০0. 17; 168 001)6%010810108 &20 ৪০ 10900009 6100:00217]% 795010010101890. 

5 039 9112017796101 01 6159 00100010600, ( ৮৮115981800 চ9০709,01) ) 
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মাঝ্সও তারই ভাষা! ও তাবের প্রতিধ্বনি করে বলছেন প্রকৃতি অবিরত নিজেই 
'বিরুদ্ধত| ( ০০81০) করে চলেছে এবং পরবর্তী স্তরে গিয়ে আগের ভুই 
স্তরের বিরোধের উপশম হচ্ছে ( “61100109002 06 50105015610 01 

।হেগেলীয় ভাষার ও ভাবের নিঃসন্দেহে আমদানী আমরা দেখতে পাই প্রথম 
'এই ৪র্থ থিসিস-এ, (অবশ্ঠ প্লেখানভ একথা উল্লেখ করেন নি )18০ 

এরপর 42০৮গণডে ০৫ চ10110502175তে (১৮৪৭ ) দেখা যায় ডায়ালেকটিক 
নীতির পরিপূর্ণ স্বীকার ও গ্রহণ। এখানে মার্স হেগেলের স্পষ্ট উল্লেখ করে 
'হেগেলীয় ভায়ালেকটিক নীতি হেগেলীয় পরিভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন । বিশ্ব- 
'সংসারের গুহতম স্বরূপ হল গতি (1.0০09670 ) বা পরিবর্তন । হেগেলের 
' মতে এই গতি-পরিবর্তন প্রকট হচ্ছে পরপর তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে যাদের নাম 
তিনি দিয়েছেন 059515 (স্থিতি ), ৪70009515 (প্রতিস্থিতি ) ৪50:959 

-( সংস্থিতি )। 

। উদ্ধৃত উক্ভিটিতে একথা স্পষ্ট পাঁওয়া যাচ্ছে যে মার্কসীয় ভায়ালেকটিকই 
৷ হেগেলীয় ভায়ালেকটিক-__ অবিকল ও পুরোপুরি । হেগেলের নীতির সর্বাঙ্গীণ 
'প্ুনরাবির্ভীব ঘটেছে, একথা! এখানেই আমরা প্রথম নি:সংশয়ভাবে পাই। কিন্ত 
এখানে মার্কস্ হেগেলের আদর্শবাদকে ব্যঙ্ক করে এই কথাটিও ব্যক্ত করেছেন যে 

' তাপ নিজের জড়বাদ বিশুদ্ধ জ্ঞানকে ( 1068. বা 0001:5 162900 ) বিশ্ব-যাত্রার 

মূল কারণ বলে স্বীকার করে না। মার্কস্-এর একমাত্র আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে 
বিশ্বদ্ধ জ্ঞান (0016 15850) )। তিনি জড়সত্তাকে (96106 বা 27560510121 

৪০. চা) 0909 659 17050128910 01 100 1099010 00118196 ? [70 [0090, 

,01010956 210. 00709099 16561, 60 190 102172018000 88 61)9518,  %110106815 800. 

৪51016318, 02 708669৮3৮11, 69 20 108খটি 60000716501 200. 60 00105 

108 70920100306 0208 16 188 7915000. 169611 27৬ 0106918, 61815 (19918, 0708 

00095146৮, 0179০300. 60 20391, 00010198 18616 1560 ঠ10 000:80106075 1170001)68, 0০ 

[90816159 800 %106 10909061%6, 6100 798 800. 170,006 ৪6215819 ০01 0106৪০ চত০ 90692017158 00 

01617097765, 001201)71580. 1]. 61১9 80017610919 001296100669 6150 018190610 70005677016, 

[09 5769 09০01016 100১ 809 00 10900101776 569, 608 59৪ 0900107177£ 86 0709 93 2180. 

20, 6106 170 08001201770 8৮ 0100 2১0 210. 595, 61১9 00206781093 19,18700 61070861598, 

12568081189 00059]1598, 108181599 60810059105. 11106 [880] ০0৫ 61088 6৬০ 9002 08- 

01007 610081,5 00079060899 2 7597 61)008176 5110101) 19 6109 87106186815 0 6139 ঠজ্০. 

॥ [70019 06৬7 610008126 01010108 168611 8011) 1) জা 0010672,0106015 00061005 চদ120012 

| 916. 00219010090. 82 6291 600 10) & 20 ৪0006819, (050৮5 0£ 72151150015, 00. 

116-116, 7091. & 00, 9101010, 1990 0701088০) 
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59901007099 ) মূল কারণ বা ভিত্তি বলেন- বিশ্তুদ্ধ জ্ঞানকে (0016 [62501 

বা [069 ) নয়। এখানে অবশ্য ফয়েরবাকের মতকেই তিনি হেগেলের বিরুদ্ধে 

দাড় করিয়েছেন__- এ তত্ব তার নিজের রি নয়। হেগেলের সঙ্গে তীর তফাৎ 

হচ্ছে তাহলে মূল সত্তা নিয়ে--ষে সত্তাকে প্রাচীন ও অমর বলা যায় এবং যার 
সম্বন্ধে নির্দেশ করা চলে, “অন্মাগ্স্য যতঃ”। এই যূলতন্বকে হেগেল বলেছেন 
“1৭০৪” বা ভাবপদার্থ; আর মার্কস বলছেন জড়ভূমি “(229051121০0 

00175) 1 এ ছাঁড়া পদ্ধতি বা 220)0 সম্বন্ধে ছুই-এর মধ্যে কোনোই 

পার্থক্য নেই। যে ভায়ালেকটিক পরিবর্তন-রীতি ও যে বিকাশক্রম ভাবপদার্থের 
(106৪) স্বধর্ম বলে হেগেল আরোপ করেছেন সেই অবিকল রীতি ও ক্রম মার্কস্ 

আরোপ করেছেন জড়-প্রকতিতে তারই স্বধর্ষ বলে। কিন্তু যে ভায়ালেকটিক 

পদ্ধতি (2090000 ), যে স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতিক্রম ( 0179515, 21706106915. 

5518751ও ভ্রম ) হেগেল দেখেছেন ভাবপদার্থের (1069 ) গতিতে, ঠিক সেই 

পদ্ধতি (250300) ও ক্রমই মার্স দেখেছেন জড়-শক্তির বিবর্তনে । কিন্ত 

মাঁক্সপরে এককালে এই দীবি করতে চেয়েছেন যে তীর নিজের ভায়ালেকটিকের 
ঠিক বিপরীত হচ্ছে হেগেলের ভায়ালেকটিক। ছুই দর্শন ঠিক একই পদ্ধতিকে 

(7060)০0) ভিত্তি করে নি-_ এ ছুটি দর্শনের ভায়ালেকটিক পদ্ধতি (2760১০) 
পরম্পর আলাদা প্রকৃতির ও বিভিন্ন স্বরূপের ৷ এই পদ্ধতিগত (07661090010* 

০৪1) পার্থক্যের কথা পাওয়৷ যায় মাঝ্সের পচিশ বছর পরের এক লেখায় অর্থাৎ 

১৮৭২ সালে প্রকাশিত তার “095 02910৭1-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় | 

এখানে তিনি তার ডায়ালেকটিক সম্বন্ধে পুনরুল্পেখ করেছেন । 

এই ভূমিকায় মার্স বলছেন যে তার নিজের ডায়ালেটিকের প্রকৃতি হেগেলীয় 

ডায়ালেকটিকের প্রক্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিপরীত ।৪৯ 
কিন্ত পরের বাক্যেই তীর এই দাবির যে কারণ ও প্রমাণ তিনি উপস্থিত 

করেছেন, তা নিতান্ত অসংগত ও অযৌক্তিক। তার পার্থক্যের কারণ তিনি 

বলেছেন। 

হেগেলের কাছে ভাবপদার্থ ই ( 0১০98 বা 1069 ) আঁদিতম এবং "১৫ 
[২০1 হচ্ছে তার প্রকাশ বা সৃজন । মার্সঝ-এর কাছে 16 7২০21 হচ্ছে 

৪১ “1 ০জা 018150615 11961000. 39 2)0% 0101 1010057061768119 010976701 10000. 

0০ 176861381) 10181650108] 10096100, 0৮ 19168 01790 0008369, (71809 00 2৫ 

[5)070010 4080189]7, 1879) 
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আরদিমতম এবং ভাবপদার্থ (0১০08 ) ভার প্রকাশ বা বহিঃকোষ ।৪২ এখানে 

পার্থক্য কেবল আদিম সতত নিয়ে। বিশ্ব-বিবর্তনের আদিতে “পুরুষঃ পুরাণঃ”, 

পরং নিধানং" কী-_- সেই তত্ব নিয়ে ছুইয়ে পার্থক্য । কিন্তু সেই সনাতন সত্তা 

যাই হৌক-না-কেন, তার বিকাশের রীতি একই। ভাব-পদার্থ (50486) 

বা জড়পদার্থ (1496 ) ছুই-ই ডায়ালেকটিক ফর্মুলা অনুযায়ী স্ব-বিরোধের 

তিনটি স্তরকে পার হয়ে প্রগতির পথে নিয়ত অগ্রসর হচ্ছে। কাজেই মার্ক ও 

হেগেলের মধ্যে পার্থক্য পদ্ধতি (1760১00) নিয়ে নয়_- পার্থক্য আদিম ও 

সনাতন মৌলিক সত্তা কী তাই নিয়ে। এতে একের ভায়ালেকটিক রীতি 

অপরের ভায়ালেকটিক রীতি থেকে মূলত পৃথক (6 0009106700211 019676ল0 

বা একেবারে বিপরীত (৫1506 9029516 )-- একথা! আদৌ যুক্তিসহ লয়। 

হেগেল যে চেতনকে (1,000 ) বিশ্বের আদি বলে নির্ধারণ করেছেন তাকে 

ডাঁয়ালেকটিকের 4755016517£ ৪5০০০ বলে মার্স বিদ্প করেছেন । অবশ্য এই 

রহশ্যাবৃতির (12550808007) ) ত্রুটি সত্বেও হেগেলকে ককণামিশ্রিত সম্মানে 

আপ্যায়িত করা হয়েছে এই বলে যে: তিনিই সর্বপ্রথম ডাঁয়ালেকটিকের সাধারণ 

রূপটিকে উদঘাটিত করেছেন ।৯৩ 

মার্মএর মতে ডারালেকটিক হেগেলের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার এবং এর গতি ও 

প্রন্কৃতি সম্বন্ধে হেগেলের নির্দেশও মার্কস যুক্তিযুক্ত বলে স্বীকার করছেন। কিন্ত 

পরক্ষণেই বলছেন £ হেগেলের লেখায় ডায়ালেকটিক তার মাথার ওপর দীড়িয়ে 

আছে। এর রহম্যাবরণের তলায় যুক্তির যে শাঁসটুকু লুকোনো রয়েছে তা 

আবিষ্কার করতে হলে একে পায়ের ওপর দাড় করাতে হবে ।5 

ডাঁয়ালেকটিক হল বিবর্তন ও পরিবর্তনের একটি বিশেষ ধরনের কায়দা । 
সস সি, 

0, 02. 6116 00109117900, 0109. 109% 23 10610100 06109£ (13810 0176 10096912191 139 

1৮ 098 0907) ঠ20108100890. 8170. 890918690 13109 0139 1001078/0, 1069809;? 

৪৩ 4£18030080 10 চ98০/9 119705, 1)2199010 11006109000 8 215 361608,0103, 01013 

8068 170 051969 076 ০8 0086 1১9 23 02 হেট 696800200 009 900,901 10003 0৫ 

15 07059206176 17 8, 0020791562.985৩ 830. 2115 00738010038 ঘা, (16909 60 

900. 51161010 : 05801891 ) 

8৪ গ্হুত। 7926) 26088 101919060 509009 ০ 168 089, ০৮ 25৮ $৫2 16 

21276 দ্য 01) 88927, 11 508. চাট ৮০ 0189058: 616 01010811019] 61090 18110100612. 

৪95 10020 06 দ00085 ০ 10750160983020 (05506 6০ 200 01609 

080:091 ) 
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স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতি ক্রমে যে একটি বিশেষ গতি তাকেই বলা হয় 
ডায়ালেকটিক'। এই ব্রি-সমন্বিত সপিল গতি বা ভায়ালেকটিক রীতি হেগেল 
ও মার্কস উভয়েরই মতে বিশ্বগতির একমাত্র ছন্দ। এই ভায়ালেকটিক ছন্দে বা 

তালেই বিশ্বলোকের চলার গান বেজে উঠেছে, এই তালই সার্বভৌম ও সার্বকালীন 

তাল, যে তালে আদিকাল থেকে চিরকাল অবধি তৃণ থেকে তারা পর্যস্ত মারা 

নিখিল বিশ্ব অশ্রাস্ত ছন্দে অনস্ত উন্নতির পথে ছুটে চলেছে । একথা হেগেল 

ও মার্স উভয়েরই কথা এবং এতে দুইয়ের কোনে! পার্থক্যই নেই। পার্থক্য 

তাঁদের ভায়ালেকটিক নিয়ে নয়-_ ভায়ালেকটিক রীতি অনুসারে ( ৫:91500- 

০2115 ) যা বিবতিত হয়, সেই বস্ত নিয়ে। 

তাদের পার্থক্য পরিবর্তনের রীতি বা ফর্যলা নিয়ে নয়_-যে সত এ রীতি 
অনুযায়ী পরিবতিত ও বিবপ্তিত হচ্ছে তাকে নিয়ে। এ মতানৈক্য 9৩৮1০০৮ 
[16501096 সম্বন্ধ নিয়ে, এ মত-পার্থক্য জড়-চেতনের (6105-0017501010515655) 

সম্পর্ক নিয়ে। একজন বলছেন চৈতন্তই হল 98৮1০০ জড় হচ্ছে 715015966 ) 

অপরে তার উদপ্টো ক্রম নির্দেশ করে বলছেন, জড়ই হচ্ছে ৫৮1০০ এবং চৈতন্য 

তার চ:51086 1 জড আগে-- পার্থক্যটা হচ্ছে এই নিয়ে ; বিকাশের রীতি 

ৰা ডায়ালেকটিক নিয়ে নয়। 

মার্সের ভায়ালেকটিক বস্তত হেগেলেরই ভায়ালেকটিক। কাজেই মাক্স-এর 

দর্শনকে বুঝতে হলে হেগেলের ডায়ালেকটিককে বুঝতে হবে। ডায়ালেকটিককে 
নিয়ে আলোচনাই বিস্তৃত ও প্রামীণ্য। এই কারণেই আমরা এখন হেগেলীয় 

ডায়ালেকটিককে বোঝবার চেষ্টা করব । কারণ প্রেখানত বলছেন, হেগেলকে না 

বুঝলে মাঝ্সকে বোববার চেষ্টা বৃথা । আজকাল হেগেলকে না বুঝেই মার্সকে 

বোঝবার চেষ্টা অনেকে করে থাকেন। এজন্ত তার! মার্কসকে ভুল বুঝে 

থাকেন ।£৫ 

হেগেলের মতবাদকে ভায়ালেকটিক ভাববাদ (401915000 [105211577, ) 

বললে মার্কএর দর্শনকে ভায়ালেকটিক জড়বাদ (410151500 14120911311500+) 
স্প্স্প্ষ্পপপ ও 

৪৫ 02৮ 01 608 010191 10990109818 686 100দঘ-8-0958 ])601)19 80 1]]1-11)1010090, 
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হেগেলীয় দর্শন ৬১ 

নাম দেওয়া যেতে পারে। তফাংটা শুধু ভাববাদ (105811900 ) ও জড়বাদের 
(79905119115) )-- ডায়ালেকটিকের নয় । 

এই ভূমিকার তেরে! বছর আগে লেখা তার 4০0150005 ০ 70110091 

7০০০০:০-এ ভূমিকায় মার্স সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট ভাষায় ডায়ালেকটিক জড়বাদের 

যূলতব্ব বিবৃত করেছেন। এখানেও ফয়েরবাকীয় জড়সত্তা-চেতনসত্তার 

(9910£-0005010050959 ) তত্বকে তিনি প্রচার করেছেন; ভায়ালেকটিক 

সম্বন্ধে কোনো আলোচনা এখানে নেই । তারপরে ১৮৬৭ সনে লেখা 080101- 
এর প্রথম খণ্ডে স্থানে স্থানে ডায়ালেকটিকের ও ভায়ালেকটিক জড়বাদের 

কতকগুলে! সামাজিক ও অর্থ নৈতিক প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। এই কটি 

স্থানে মার্স-এর যে গুটিকয়েক উক্তি রয়েছে তার থেকে মাঝ এর ডায়ালেকটিক 

জড়বাদের স্বরূপকে ধরবার চেষ্টা কর! যেতে পারে । এই কারণে মাক্ম-এর নিজস্ব 

মতামত সম্বন্ধে অনেক অম্পষ্টতা রয়ে গেছে এবং তা নিয়ে নান! রকমের মতভেদ 
ও ব্যাব্যারও সুচনা হয়েছে। 

পরে এই নতুন জড়বার্দের বিস্তৃত বিচার ও ব্যাখ্যা করেছেন এঙ্সেলস্ তাঁর 
(1) /৮100-081008 (11) 1700৮716 [707070901) ও (111) 10181501055 

০£ টব এই তিনখানা বইতে । এল্েলসই আসলে এই ডায়ালেকটিক 

জড়বাদকে একটা স্পষ্ট ও নির্দি রূপ দান করে গেছেন-__ যে নিদিষ্ট রূপ 
মার্স-এর লেখায় নেই। মাক্স-এর উক্তিগুলোর যে ব্যাখ্যা এল্সেলস করেছেন 
সে ব্যাখ্যাকে যুক্তিসংগত বলে অনেকেই মনে করেন না। মাঝ্ঝ যা স্পষ্ট করে 

বলেন নি অথচ তীর অম্পষ্ট উক্তি থেকে মানে করাও যেতে পারে এমনি সব 

তৰ্বকে ভায়ালেকটিক মতবাদ বলে এঙ্সেলস্ ব্যাখ্যা করে গেছেন। কিন্তু মুশকিল 

হচ্ছে এই যে, মার্স-এর উক্তিগুলোর অন্যরকম মানেও করা যায় এবং সে ব্যাখ্যাই 
অধিকতর যুক্তিসংগত বলে মনে হয়। যাহোক বর্তমানে নতুন জড়বামের 

পীঠস্থানে যে নমুনার ডায়ালেকটিক জড়বাদ মাক্সীয় সমাজ-দর্শন বলে গ্রাহ হয়েছে, 
তাতে এক্গেলস্-এর ব্যাখ্যাত জড়বাদই গৃহীত হয়েছে। এঞ্জেলস্ যে ব্যাখ্যা 
করেছেন, সেই ব্যাখ্যাকেই পরবর্তীকালে গ্রহণ করেছেন লেনিন, প্লেখানভ এবং 

বুখারিন (881552210 )। এঁরা তিনজন এঙ্গেলসের পথ অনুসরণ করেছেন 
এবং এঙ্গেলস্-এর দর্শনকে নানা তথ্য ও বিচারে আরও পল্পবিত করে প্রচার 
করেছেন। এজেলস্-এর ব্যাখ্যাকে গৌঁড়া সম্প্রদায়ের (0:030002 ৪০০০০ ) 



৬২ হেগেলীয় দর্শন 

ব্যাখ্যা বলা হয় এবং বর্তমানে মাঝ্সবাদদ নামে যে সমাঁজদর্শন পরিচিত তাকে 
এঙ্েলস্বাদ বললেই শোতনতর হয়। লেনিন তার :1011010-071001500 

নামক বইতে এক্ষেলদ্*এর মতের ভিত্তিতেই একরোখা অনড় জড়বাদকে প্রতিষ্ঠা 
করতে চেষ্টা করেছেন এবং সেই স্ত্রে নানা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির 
অবতারণা করেছেন । ইতিপূর্বে প্লেথানভও তার নানা বইতে এই গোঁড়া ধরনের 

জড়বাদকেই ছন্দোবন্ধে অলংকৃত করেছেন । সর্বশেষে বুখীবিন তীর “73156011091 
119617911570, নামক বইতে আধুনিক ও অত্যাধুনিক তথ্যাদি সংগ্রহ করে 
এঙ্েলস্-এর ব্যাখ্যাকে আরো! বিস্তারিত ও বিপুলতয় রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন । 

এন্সেলদ্ এর মৃত্যু হয় ১৮৯৩ সালে । তার পরে ৩২ বছরের মধ্যে ভায়ালেকটিক 
জড়বাদ একট! পূর্ণ বিকশিত মতবাদ হয়ে প্রচারিত হয়েছে। মার্-এর মধ্যে 
যা ছিল নিতাস্ত অস্পষ্ট ও অশরীরী, এল্লেলস্ তাকেই দান করলেন একটা স্পষ্ট 

ও নিদিষ্ট রূপ ও দেহ। তার পরে সেই শরীরী যৃতিকে লেনিন, প্লেখানত, 
বুখারিন প্রমুখ পরবতিগণ পুর্ণ বিকশিত করে নানা! অলংকারে ফুলে ভূষিত করে 
সমাজ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত করেছেন । 

এরা সবাই বলছেন, জড়বাদ ডায়ালেকটিকের বর্ণ-সম্পাতে সম্পূর্ণ নতুন হয়ে 
দেখা দিয়েছে, জড়বাদ্দের গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। ভায়ালেকটিকই এই 
নবরূপায়ণ ঘটিয়েছে । এরা ডাঁয়ালেকটিককে নিয়ে খুব বিস্তৃত আলোচন! করেন 

নি, কারণ ভায়ালেকটিকের সব তত্ব গুলে! হেগেল থেকেই এরা সবাই নিয়েছেন। 

কনিলভ বলছেন 

মীক্স-এর ভাঘ়্ালেকটিক হেগেলেরই ভায়ালেকটিক এবং কাজেও হেগেলই এর 
প্রমাণ দিয়ে গেছেন-।*৬ এতরাং, মাক্স-এর দর্শনকে বুঝতে হলে, হেগেলীয় 
ডায়ালেকটিক বুঝতে হবে। হেগেলের আলোচনাই এ-সম্বন্ধে প্রামাণ। ও 

বিস্তারিত। এই কারণে আমর! হেগেলীয় ভায়ালেকটিককে বুঝতে চেষ্টা করব। 

৪৬110970980 1013170110198 ০01 10291908108, 919 9318 0০11-0770 710, 686101131160. 

10007019696, %0.6. 0:090. 37) 0118 99 1108051009 107 1376861. (17859০19£0, ৪০, 

$, 959) ॥ 



ডাক্মালেকটি ? ১ 

এই ভায়ালেকটিক জিনিষটি কী তা! বুঝতে হলে আমাদের লজিকের রাঁজ্যে পা 

বাড়াতে হবে। লঙ্জিকশান্ত্রের মোটামুটি তত্ব কয়টি না বুঝলে ভায়ালেকটিক 

বোবা হবে না। ডায়ালেকটিক লজিক নামক নৃতন লঙজ্বিক ছেগেলের স্জন। 
একদা হেগেলের কোনো বন্ধু একটি স্কুল-পাঠ্য লজিক লিখবার অনুরোধ তাকে 

জানিয়েছিলেন। তার জবাবে হেগেল যা বলেছিলেন সে-কটি কথাতেই পূর্ব- 
প্রচলিত লজিকশান্ত্র সন্বদ্ধে তার মনোভাব স্পষ্ট ও পুরোপুরি ফুটে উঠেছে। 

সেই পুরনেো! লঙ্জিককে হেগেল প্রাণহীন, পরশ্বর্যহীন, আবর্জনা বলে মনে 
করেছেন । দু' পাতার মধ্যে সেই প্রাচীন লজিকের সকল তত্বকে লিখে শেষ 

করা যায়_-কারণ, এতে সার পদার্থ যা আছে সে অতি অকিঞ্চিংকর। পুরনো 
লজিক কেবলই বুথ! কথার কচকচি বৈ আর কিছু নয়।৪+ কাজেই একে 

নির্বাসিত করে এর বদলে কৃষ্টি ও প্রতিষ্টা করতে হবে নৃতন লজিক। পুরনো 
লজিক সম্বপ্ধে হেগেলের এই ধারণা ও মনোভাব থেকে জন্ম নিয়েছে তার অভিনৰ 

ভায়ালেকটিক লজিক । ভায়ালেকটিক লজিককে বুঝতে হলে পুরনো! লজিকের 
যুূলতত্বগ্রলৌকে বুঝতে হবে। তাই এই চিরকেলে লজিক (€ 09010100791 

1981০ ) কি সে সম্বন্ধে ছুটে! কথা এখানে আলোচনা কর! দরকার । 

মান্য সত্যকে জানতে চায় । এ চাওয়ার উত্স তার নিজের ম্বভাব বা. 

স্বধর্মে। মানষের অন্তরেই জেগে রয়েছে সেই অশান্ত প্রেরণা যা তাকে অসত্য 

থেকে সত্যের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে । আদিকাল থেকে মানুষ যা-কিছু 

জেনেছে, বুঝেছে ও লাভ করেছে, তার সেই সকল জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রাপ্তির 
পেছনে রয়েছে তার সত্যের প্রতি অনির্বাণ পিপাসা । এই পিপাসা! জলছে তার 

বুকে অতন্দ্র দ্বীপ্তিতে চিরকাল। এই পিপাসা জলেছে সেই বিস্বত অতীতে, 

৪৭ “118 ঠ80110091 10670 15"**0109 আ10) ০80 0৮ 100 0098/09 1011910, 8৪ 16 18 : 

16 88 60808 1009০ ০10 10909 81560203801, 16 15 05269081010 139 &10 ০017 

161710020, 0017 0908089৪800 8610৮9,--01 ছা1001, 6106 স৪2)5 28 01019788117 1916-- 
18 7706 796 1 935863:009, 10119 জা1)019 015 109 96111 030:906, 201010% 09 জাণ৮০০] 

00 60 70989 : ০5৩: 80006501091 09051] 0970200. 610889 60 19 1091600015 £20367988 

৪0150195610 ৪01061965-, (5989) : 91৯০9 ::12909, 0, 8) 



৬3 হেগেলীয় দর্শন 

যেদিন জাস্তব-প্রায় জীবনের নিবিড় অজ্ঞান মানুষকে বিপুল অন্ধকারে ঢেকে 
রেখেছিল। এই সত্যাহ্থসন্ধান থেকে জন্ম নিয়েছে লঙ্জিকশান্ত্র। যেদিন থেকে 

মানুষ পৃথিবীর বুকে অবতীর্ন হয়েছে তার অশাস্ত বুদ্ধি আর বহ্ি-সম চঞ্চল চিন্তাকে 

নিয়ে, সেই দিন থেকেই পৃথিবীতে লজিক রয়েছে কোনো-নাকোনে রূপে। 

কিন্তু বিধিবদ্ধ, স্থনিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞানের রূপ নিয়ে লজিক কবে থেকে আছে; তার 

ইতিহান আজো ছূর্ভেগ্ত । কবে প্রথম লজিক কোথায় কে রচনা করেছিল আহ, 
নির্ণয় করা কঠিন। তবে বর্তমান যুগের আদি গঙ্গোত্রীর দিকে অনুসন্ধান করলে 

জানা যায় যে হিন্দু জাতিই সর্বপ্রথম লজ্িক-শান্ত্রকে কজন করেছিল। গোতম 

ও কণাদের লজিক সুত্রীকারে বাঁধা হয়েছিল সম্ভবত খ্রীঃ পৃঃ ৫ম বা ৪র্থ শতকে । 

এরও বহু যুগ আগেই যে লজিক-শাস্ত্রের স্থষ্টি হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোনোই সন্দেহ 
নাই। “অছুষ্টং বিদ্যাকে” ( বৈঃ হুঃ [20 : 8১12) করায়ত্ত করবার জন্ত কবে, 
যে স্থনিয়ন্ত্িত যাত্রা শুরু হয়েছিল তার ঠিকানা আজ জানবার উপায় না 
থাকলেও, এটুকু বলা চলে যে'অতি প্রাচীন অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে এই ভারত- 

বর্ষেই একদিন চিন্তান্ুশীলনের আলে! জলে উঠেছিল। 

কিন্ত হেগেল পুরনো চিরাগত লজিক ( 220150091 1981০” ) বলতে হিন্দু 
লজ্বিককে মনে করেন নি। কারণ, এর সন্ধান তিনি জানতেন কিনা সন্দেহ । 

তিনি 3:6615০-1.0098) পরিমণ্ডলে জাত সন্তান এবং সেই সংস্কৃতি-প্রদীপ, 

থেকে শিখা নিয়েই তার নিজের জ্ঞানের দীপকে জ্বালিয়েছিলেন। দীপালোকিত. 

পৃথিবী বলতে তিনি যুরোপের চার সীমার ভিতরের ভূখগ্ডকেই বোঝেন এবং 

তার বাইরে যদ্দি কিছু থাকে সে শুধু অকৃল অন্ধকারের রাজ্য । হেগেল পুন্রনে! 
লজিক বলতে গ্রীক লজিককেই বুঝেছেন । 

ভারতবর্ষে মৌর্য সাম্রাজ্যে যখন আরোহী-অবরোহী (৭60০0৮5 ও 

194৩০৮%০ ) লঙ্জিকের দীপ্তি বিকীরিত করছিলেন ভ্তায়-বৈশেধিক সম্প্রদায়ের 
মনীবিগণ, সেই সময়ে ( ৩৩৫+৩২০ শ্রঃপুঃ অন্দে) গ্রীস দেশে এরিস্টটল, 
(41150906) তার প্রচারকাধ করছিলেন [,5০8এ70-এ।  এরিস্টটলই 

পাশ্চাত্য লঙজিকের জন্মদাতা এবং এই এরিস্টটলীয় লজিকই আজে! পাশ্চাত্য 
সভ্যতাকে চিন্তা করতে ও তবাহুসন্ধান করতে শেখাচ্ছে। এরিস্টটল স্ষ্ট' 

লজিককে বলা হয়ে থাকে €0:0991 [05161 

সত্যকে নির্ধারণ করাই লঙ্জিকের কাজ। মিরর এ 

ফ্বেওয়া অত্যন্ত কঠিন এবং এ নিয়ে যুগে যুগে অনেক তর্কের ৃষ্টি হয়েছে । পব-: 
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কিছুরই গোড়ার তথ্য “নিহিততং গুহায়াং১, তাই সত্য বস্তর আঁগল স্বরূপ যে কী 
তা খুজে খু'ঁছে এ অরখ্যেও পথ বের করা মুশকিল । দার্শনিক তবের অরণ্যে না 
ঢুকে এইটুকু বললেই চলবে যে গুহাছিত সত্যকে ধারা বের করেছেন বলে দাবি 
করে থাকেন তাদের মধ্যে ছুই দল হয়ে গেছে। মানুষের জীবন ভরে কত, 
রকম-বেরকমের জ্ঞান উৎপন্ন হচ্ছে, কত অগণিত চিন্তা এবং উপলদ্ধি উদ্ভাসিত 
হয়ে উঠছে তাদের মানস-পটে। এর মধ্যে কোন্ জ্ঞানটি আসলে সত্য, আর 
কোন্টিই বা খিথ্যা, এ তত্থের নির্ণ্ হবে কী করে? একদল বলছেন যে 
চিন্তাগুলে৷ মানুষের মনে উঠছে, তাদের পরম্পরের মধ্যে প্রক্য বা সংগতি 
(59051509205 ) থাকলেই বুঝতে হবে-যে এ চিস্তাগুলো সত্য। যদ্দি 
চিস্তাগুলোর পরস্পরের মধ্যে সংগতি না থাকে, যণ্দ তারা পরম্পর-বিরোধী হয়, 
তবে এ জ্ঞান অনত্য। জ্ঞান আম্মসংগত (9০153315660 ) হবে, 
আত্ম-বিরোধী (5০16০026541000:5) হবে নাঁ। একটি জ্ঞান মনে উৎপন্ন 
হলে তাকে বিশ্লেবণ করে দেখা যায় যে কতকগুলো! খণ্ড চিন্তা একসাথে 
গাথা হয়ে আত্মম্পূর্ণ অথণ্ড জ্ঞানটি গড়ে উঠেছে । যদ্দি এ খণ্ড চিন্তাগুলোর 
একটির সাথে অন্তটর এঁক্য বা যৌক্তিক সংগতি না থাকে তবে সতাজ্ঞান 
জন্নাতে পারে না। সত্য এদের কাছে আকার নিষ্ঠ সত্য (80৫7091 (৮5)। 
জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করলে তাতে ছুটি সত্তা সংশ্লিষ্ট আছে দেখতে পাই-__-একটি 
হচ্ছে মন, অপরটি বাইরের বিষয় (01085 )। এরা বলেন মনের চিন্তা- 
গুলোর সঙ্গে বাইরের বিষয়ের মিল থাকবার দরকার নেই, চিস্তাগুলোর 
নিজেদের মধ্যে অমিল ঘণ্দ না থাকে, তবেই এ চিস্তা-প্রন্থত জ্ঞানকে "সত্য" 
বলব। 

ক্ষীরসমুদ্রে সোনার পদ্ম আছে; 
ক্ষীরসমূদ্র পাতালে আছে; 

কাজেই, পাতালে সোনার পদ্ম আছে । 
উপরের সিদ্ধান্তটিকে আকার-নিষ্ঠ সত্যের দিক থেকে বিচার করে এ-দল একেই 
বলবেন “সত্য” । কারণ, তিনটি খগ্ুচিস্তার পরম্পরের মধ্যে কোনে! অযৌক্তিকতা, 
অসংগতি বা অনৈক্য নেই। বাস্তব জগতে ক্ষীর সমুদ্র, সোনার পদ্ম বা পাতাল 
বলে কোনো বিষয় বা বস্ত না-ও থাকতে পারে, তাতে উপরের যুক্তি বা তজ্জাত 
জ্ঞানের কোনো অসংগতি বা অসত্যতা প্রমাণ হয় না। যুক্তির দিক থেকে, ৷ 
ংগতির দিক থেকে, এ জ্ঞান সত্য। এ দলের মতে লক্জিক শু আকার-নিষ্ঠ 

€ 
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সত্য অর্থাৎ যৌক্তিকতা বা পারস্পরিক সংগতিই খোজে, বাস্তবতা খোজে না৷ 
বান্তবতা খোজা লহ্বিকের কাজ নয়, অন্ত বিজ্ঞানের কাজ । এঁদের লজিককে 
এই কারণেই আকার-নিষ্ঠ ভ্ায় (:£9:202] 1081০) বলা হয়ে থাকে। এই 
লজিককে অবরোহী স্তায়ও (1960০:1০ 7,08০) বলা হয়। কারণ এদের 
আত্মসংগত সত্য (:9:1991 ৪০ ) অবরোহী সতা (19600556090 ) 
বই আর কিছুই নর। কোনো ব্যাপক সাধারণ জ্ঞান থেকে যদ্দি কোনে! বিশেষ 
খণ্ডিত জ্ঞানকে যুক্তি ও অহুমানের সাহায্যে পাওয়া যায়, তবে অন্মিত জানকে 
অবরোহী সত্য বলা হয়। ভার্তীয় ন্যায় বৈশেধিকের ভাষায় সামান্ত থেকে 
বিশেষ জ্ঞানে আসাঁকে অবরোহ (90০0297 ) বলা যেতে পাবে । সামান্য 

জ্ঞানের সঙ্গে যদি বিশেষ জ্ঞানের এঁক্য বা সংগতি থাকে তবেই সেই বিশেষ 
জ্ঞানকে (৫9300 1000 1508৩ ) আকার-নিষ্ঠ সত্য (1011091 0০1]) ) 

বলা হয় । এই অবরোহী ভায়ের (10০3০০৫%৩ 1,0810 বা 01103] 1,050) 

স্থজনকর্তা হলেন এরিস্টটল্। | 

অপর দল অবশ্য এই ধরনের সত্যকে সত্য বলে মানেন না। তাদের মতে 

বন্ত-নিষ্ঠ সতাই (05352173] ঢাএ৮) আপল সত্য । অর্থাৎ জ্ঞানের (00০০- 

87০) সঙ্গে বস্ত বা বাইরের বিষয়ের ( 00105 ) এঁক্য বা মিল যদি নাথাকে, 
তবে এই জ্ঞান অর্থহীন আকাশ-কল্পনা বই আর কিছুই নম্ব। এদের মতে 

জ্ঞানের আনম্মলংগতি (৪০16 ০30515:970% ) বা চিন্তাগুলোর পারম্পরিক এক্য 

থাকলেই কেবল চলে না, বাস্তব জগতের সঙ্গেও সংগতি থাকতে হবে! এরা 

বলেন লব্গক এই বস্তুনিষ্ঠ সত্যকেই (12305091 05) ) খোজে, কাজেই 

লজিক আসলে হচ্ছে বস্তনিষ্ঠ সভায় (€ 29301131 1051০ )। এই লজিককে 

[70300%6 [,981০ বা আরোহী হ্যায়ও বলা হয়। কারণ আরোহী সত্য 

(1[700065৩ 00॥) আর বস্তরনষ্ঠ সত্য (229661310৪০ ) একই কথা । 

বাহ্ জগতের বস্তগুলিকে এন্টি একটি করে উপলব্ধি করলে, একটি খণ্ড বা 

টুকরো! জ্ঞান জন্মে। এই টুকরো বা বিশেষ জ্ঞানগুলোকে যুক্তির সাহায্যে 

একসাথে গাথলে একটি সাধারণ ও ব্যাপক জ্ঞান গড়ে ওঠে । বিশেষ থেকে 
সামান্য জ্ঞানে যখন উত্তীর্ণ হই, তখন %110006155 2৪০ বা আরোহ-লন্ক 

সত্যকে লাভ করে থাকি। এই আরোহ-লব সত্য বাস্তব জগতের বিশেষ বিশেষ 
* খণ্ডিত বস্তুর জ্ঞান থেকেই অনুমিত হয়ে থাকে । এইজন্ত এই আরোঁহ-লক্ক 
সত্যও বান্তব জ্ঞান (€ 29366051 080) ) বুই অন্য কিছু নয়। কারণ, জ্ঞানের 
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€ 05০94: ) সঙ্গে এখানে বাইরের বস্তর (00108) এঁক্য বা সংগতি বয়েছে। 

বস্ত্র সঙ্গে জ্ঞানের যদি বিরোধ বা অনৈক্য থাকে তবে এদের মতে সে জ্ঞান 
অনত্য। এই আরোহ-লন্ধ বাস্তব ভ্তায় (11700006 বা 102061191 1,081০) 

হল পরবর্তী যুগের স্ায়শান্ত্র এবং অবরোহু-লব্ হ্যায় (920০0৮6 01081 

[০৫1০ ), আদি ভ্তায়শান্্র। এরিস্টটল যেমন চ০179] 1081০ বা আকারনিষ্ঠ 
হায়ের শ্রষ্টা, তেমনি ত্রয়োদশ শতকের 13170150917 সাধু রোজার বেকন 

(0850 83০)0১ 1214-94) এই আয়োহ-্লন্ধ ভায়ের (01000156 10£1০) 

জন্মদীতা। পরে ফ্রান্সস বেকন ( মা55 88০০0) ও লর্ড ভেরুলম 
( [07 ড6191810, 1501-1626 ) এই ভ্যায়কে আরো বিকশিত করেন; 

এবং আরো পরে ১৯শ শতবের বিখ্যাত জন স্টমার্ট মিল (]-5. 7111, 

1806-73 ) এই লজিককে সুনিয়ন্ত্িত ও স্থপরিণত রূপ দান করে এর 

চরম উন্নতি সাধন করেন । 

উপরের বিবরণ থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয়েছে ঘে অবরোহী ( 109:208]) 

ও আরোহী (10০৮০) স্তায়ের মধ্যে দৃষ্টিতঙ্গি নিয়ে যত পার্থক্যই থাক্, 
্যায়শাস্ত্রীদের দুই দলই 00251565905 বা সংগতিকে সত্যের একমান্র মাপকাঠি 

বলে স্বীকার করেন । অসংগতি বা অসীমঞ্জস্য থেকে সত্যের জন্ম হতে পারে না 
--একথা ছুই সম্প্রদ্দায়েরই লজিকের ভিত্তি। আত্মসংগতি (5616-০017975- 

(617০ ) দুই লজিকেরই মূলগত। এমন-কি, যা বাস্তব অর্থে (119050911 ) 

সত্য হবে, তাকেও আত্মসংগতির পরীক্ষায় পাস করতে হবে, 9611-0925156617% 

হতে হবে। যে-কোনো সিদ্ধান্তের প্রথম অংশ যদি অপর অংশকে বিরুদ্ধতা ব! 

নিরসন করে, তবে সেখানে জ্ঞান না হয়ে হয় জ্ঞানের আত্মহত্যা। “গোল 

চতুষ্কোণ”, “দিপদ চতুষ্পদ” ইত্যাদি সম্বন্ধে সত্যিকার জ্ঞান হতেই পারে না; 
কারণ এর! প্রত্যেকেই আত্মবিরুদ্ধতা (561£-00126:90150197) করছে। পরম্পরু- 

বিরোধী অসংগতি চিন্তা একে অন্কে খগ্ডন করে, ফলে অঙ্ক কষলে জমার 

ঘরে যা বাকী থাকে তা! জ্ঞান নয়, শুন্ত (০০ )।" এই কারণে পরম্পর-বিনাশী 
বিরুদ্ধতা (৫9170901559) জ্ঞানের পরিপন্থী । যেখানে এই বিরুদ্ধতা বা 

সংগতিয় অভাৰ থাকবে সেখানেই জন্ম নেবে 6100: বা দোষ, যার সম্বন্ধে রুশো 
বলেছেন “চো 25 0019001550905১ (011০) 101 

নিভু জ্ঞানলাভ করতে হলে তাই অসংগতি দৌষকে (০০700801000 ০ 
10০45751560 ) বর্জন করতে হবে| একথা স্াযশান্ত্ের সর্বসন্মত'নীতি। 
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আর অসংগতিকে বর্জন করার কথা কাউকে শিখিয়ে দিতেও হয় না। ম্বাভাবিক 

প্রবৃত্তির বশেই মানুষ অসংগতিকে এড়িয়ে চলতে চাঁয়। যেখানে পরম্পর 
বিরুদ্ধত| চোখে পড়ে সেখান থেকে মান্ষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই মুখ ফেরায়। 

অসংগতির উপর মানব-মনের অতি স্বাভাবিক বিরাগ সর্বদা সকল ক্ষেত্রেই দেখতে 

পাওয়া যায়। মানুষ সর্বত্রই খোজে এক্য ও সামঞ্জস্ত । যেখানে অসামঞ্ডশ্য 

বা অনৈক্য, সেখানে মানুষের বুদ্ধি পীড়া বোধ করে। সত্যকে মাহুষ কল্পন! 
করে সামঞ্জস্য বা হার্মনির নিখু.ত বিগ্রহ বলে । সত্য সততই একম্ ও অদ্ভিতীয়ম্। 
সত্য কখনো দ্বিবিধ ভাষণ করে না; একই কালে একই ক্ষেত্রে সত্যের মুখ থেকে 
বিপরীত বাণী নির্গত হয় না। একই: ক্ষেত্রে, একই ক্ষণে দুটো সত্য সম্ভব হয় 

না। সত্যের এই প্রকৃতিই মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনায় ম্বতঃসিদ্ধ। যেখানে 

দ্বন্ব বা অসংগতি রুয়েছে তাঁকে এড়িয়ে ও অতিক্রম করে মানুষ নিয়তই দ্বন্দের 

অতীত ভূমিতে সত্যকে খোজে । ন্যায়শস্ত্র মানুষকে এই অনংগতি দৌষ থেকে 

মুক্তির পথ নির্দেশ করেছে, যাতে করে মানুষ ছম্বাতীত ও অসংগতি-রছিত সত্যকে 
লাভ করতে পারে । লঙজিকের গোড়ার কথা সংগতি (০3751506705 ) এবং 

লঙজিকের এই মূলনীতিকে বিশ্লেষণ করে তিনটি স্বতঃসিদ্ধ (৪%10705 ) নির্ধারিত 
হয়েছে। সম্বন্ধ ও স্থসংগত চিত্তা বা মনন করতে হলে এই তিনটি যূলনীতিকে 

বাদ দিয়ে মননক্রিয়া চলতে পারে না। যে-কোনে! নিরূল চিন্তা করতে এবং যে- 
কোনো সত্য জ্ঞানকে লাভ করতে হলে, এই তিনটি নীতিকে অবলম্বন করেই 
চিন্তা করতে হবে। এই তিনটি নীতির প্রতি মানুষের আহ্গত্য অতি 
স্বাভাবিক এবং এদের দ্রিকে বুদ্ধির প্রবণতাঁও স্বততঃসিদ্ধ। অবশ্য কেন স্বতঃসিদ্ধ 

একথা নিয়ে অনেক বিতর্কই উখাপিত হতে পারে। এই ক'টি মনন- 

নীতিকে (195 ০৫ 0000£1,0) স্বতঃসিঘ্ধ বলে ধরে নিতে অনেকেই 

আপত্তি করেছেন এবং হ্বতঃসিদ্ধ মানে কীতা নিয়েও তর্ক কম হয় নি। 

[7001917151570 ও [80791157)-এর বিতর্ক আজকের নয় এবং সকলেই তার 

ইতিহাস জানেন। কেউ বলেছেন, যাকে স্বত্তঃসিদ্ধ মনে করি তার ইতিহাস 
জানলে এই তত্ব বেরিয়ে পড়বে যে অভিজ্ঞতা থেকেই এর] জন্ম নিয়েছে এবং 

বহুদিন বহু অভিজ্ঞতায় সমধিত বলেই এরা মানব-মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাতে 
পেরেছে । অপরদল অবশ্ত বলেছেন, শ্বতঃসিদ্ধ সত্যগুলো মানব-মনে অস্তনিহিত 
রয়েছে অনাদি কাল থেকে। এনা অভিজ্ঞতা থেকে ধার করা প্রামাণ্যের জোরে 

বিশ্বাস ও আনুগত্য দাবি করে না। এরা প্রকাশ-ম্বরূপ এবং আপনাদের নিজস্ব, 
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নিয়মেই এরা স্বতঃই মনের যধ্যে প্রকট হয়--“প্রদীপ-প্রকাশবৎ তৎসিদ্ধেঃ 
(গৌতম সুই ২১৬)।  চ010001101910-0500221150)-এর তর্ক অতি প্রাচীন ও 

পুরানো এবং এ তর্ক স্ায়ের গণ্তীর বাইরে, দর্শনশান্ত্রের এলাকার অন্তভূক্ত । 

কাজেই এ বিতর্কের মধ্যে না গেলেও, একথা বলা যেতে পারে যে অসংগতি- 

বঞ্ধিত চিন্তা ও মনন করতে হলে এই নীতিগুলো ভিত্তি হিসেবে অজ্ঞাতসারেই 
হোক আর জ্ঞাতনারেই হোক, সবাই নিয়ে থাকে অতি স্বাভাবিক ভাবে, বিনা 

বিতর্কে । এদের উৎপত্তির ইতিহাস যাই হোক, মানব-মনের সকল মনন-ক্রিয়ার 

গোড়ার কথা এই তিনটি নীতি । লজিকের এই তিনটি মূপনীতি হচ্ছে : 

১1, 0 10০205 ( অতো নীতি ), 

, [জ্৮ 06 00210210610 (বিরোধ নীতি ), 

৩. [9 04 চ৯019050 14116 ( বহিতূক্তি মধ্যপদ নীতি )। 

এই তিনটি নীতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর! দরকার । কারণ, এই 

তিনটি মূলনীতিকে নিয়েই হেগেলের ও ও মার্সের ষা-কিছু বক্তব্য। 

১.1 ০0£106200-- এই নীতি বলছে কোনো একটি বস্ত্র যা সে ঠিক 
তা-ই (৪. 05078 19 12৫61 15 )। কিংবা ফর্মুলা করে লেখা যায়: “ক হচ্ছে 
ক” কিংবা “ক ক” (4 ও £১ 0: 474) | এর মানে হল এই যে, কোনো, 
একটি বস্তকে একবার এক রকম ব'লে পরে আবার অন্ত রকম বলা চলতে পারে 

না। লজিঞ্রের পরিভাষা! বা শবের মানে বদলানো চলতে পারে না। একবার 

কোনো এক অর্থে কোনে! শব্ধকে ব্যবহার করে পরে সেই শবকেই অন্য অর্থে ব্যবহার 

করে যুক্তি-তর্ক করা অনংগত | রামকে রাম বলে অভিহিত করলে সেই ক্ষণেই 

আবার “রাম, রাম নয় বলা অন্তায়। যে অর্থে রামকে রাম বলা হয়েছে, সেই 
অর্থেই আবার তাকে রাম নয় বলা নিতান্ত অর্থহীন। জন স্টার্ট মিল এই 
নীতিকে এইরূপে ব্যাখ্যা করেছেন : 

৬1790106561 13 610০ 11 019 600. ০৫ 0:05 15 6106 10 6৮৩] 

00061 00100 ০৫6 আ০0105 1১1০) ০09265% 08০ 99006 1086210176” -- 

€558972173500 06 12200060005 10101109005 910 2৫05 07466), 

এই নীতি থেকেই হ্যামিণ্টনের 7105 695091865 ০06 [.061০ এসেছে । 

ক্যামিপ্টন বলেছেন : কোনে! যুক্তি বা আলোচনা করতে হলে, যে-সব শব 
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ব্যবহার করা হবে তাদের সঠিক মানে আগেই পরিষ্কার করে নির্দেশ করে নিতে 
হবে 15৭ 

এই অভেদ নীতিকে অনুসরণ করেই ]7০৬০2%5 তার “3১906001017 ০৫ 

910011275 নীতি গঠন করেছেন। কোনো ছটো বস্তপ্ন মধ্যে সাদৃশ্য থাকলে, 
একটি সম্বন্ধে যে কথ! বল! চলে অন্যটি সম্বন্ধেও ঠিক তাই বলা চলে ।৪৮ মানুষের 

সঙ্গে মানুষের সাদৃণ্ত আছে বলেই একটি মাুষ সম্বন্ধে যে কবা খাটে সে কথা 
অন্ঠান্তদের সন্বন্ধেও খাটে । এই নীতির উপরেই স্তায়ের 'আরোহ পদ্ধতি 
(10705000107 ) দাড়িয়ে আছে। এখানে সাদৃশ্য মানে আংশিক 196171105 

অর্থাৎ কতকগুলো গুণের সাদৃশ্ । 

[,3্ 0: 00720301500 এই নীতি বলছে, “কোনে! বস্ত একই সঙ্গে 

সেই বস্ত এবং ঠিক তাঁর বিপরীত বস্তু হতে পারে না। কোনে! বিশেষ বস্ত “ক” 

একই সময়ে “ক-নয়' হতে পারে না” (4৯ 60108 ০272006৮০06 ৪70 

1706 12, £& 15 1006 00৮-4৯ ) অর্থাৎ কোনো জিনিসকে একবার লাল" বলে, 

একই সঙ্গে তাকে 'লাল নয়” বলা অর্থহীন। একই কাঁলে একই অর্থে কোনো 

ছুটো বন্ত একেবারে বিরুদ্ধ ও বিপরী'ত গুণমপ্ডিত, একথা বলা ও ভাবা অযৌক্তিক 

ও অবান্তব। যদি কোনো জিনিসকে "সৎ বলি তবে সেই ক্ষণেই সে অসৎ 

হতে পারে না এবং যদি সে “অপ হয়, তবে একই সঙ্গে তাকে “সৎ বলা চলে 

না। ছুটে! বিরুদ্ধ আখ্যা বা ৰিশেষণের মধ্যে যদি একটি সত্য হয়, তবে অন্যটি 

সত্য হতে পারে না; এবং একই সময়ে ও একই অর্থে কোনো ছটো বিশেষণ ব। 

আখ্যা একত্র সত্য হতে পারে না। সৎ ও অপং নশ্বর ও অবিনশ্বর, সসীম ও 

অসীম ইত্যাদি পরম্পর-বুরোধী বিশেষণগুলে৷ একই সময়ে ও একই অর্থে কোনো 

বস্তু সম্বন্ধে আখ্যান কর! চলে ন1; অবশ্য বিভিন্ন কালে ও ভিন্ন অর্থে একই বস্তু 

সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ভীষণ করা চলতে পারে । একই বস্ত আগে যদ্দি সৎ? হয় তবে 

পরে অসৎ" হতে পারে, এতে অসম্ভব বা অযৌক্তিক কিছু নেই । কোনো লোককে 

আগে “ভালো” বললেও পরে 'ভালো নয়' বল! যেতে পারে কিন্তু একই সঙ্গে 

৪৭ “*.৮091019 0991110 1) 9, 00000099706 0:7:99,501)11)8 9%:0/93300. 1] 191) £18,09, 

ঠ009 17700070138 ঠ610058 9190510 06 19115 27000156০০৫ ( 1,90801769 111, 0, 114) 

৪৮ 41000 0798 800:91289 1013 ০ 10012791909 00778181817) (119 01790619020 60 200 

০1 81/56101106 86659: 19 01100 91168 119, 6৫09] ০ 6001%19106” (0000165 

01 3010)175, 0. 1৭) | ও 
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একই সময়ে ভালো” এবং 'ভালো নয়” বলা চলতে পারে না। স্যার উইলিয়্ 
হামিণ্টন এই 1,2৮৮ ০ 00008016001 নাম দিয়েছেন ণু,এ 0£ 1007 

০0708010010 বা অবিরোধ নীতি । তিন বলেন, সথুদংগত (০0173156216) 

চিন্তা করতে হলে পরম্পর-বিরোধী চিন্তাকে বর্জন করতে হবে। কোনো চিন্তা ব! 

মনন য্দ নিজেকেই খগ্ডন করে বা বিরোধিতা করে, তবে মনন নিক্ষল ও নিরর্থক 
হয়। পরম্পর বিরোধিতার অভাব (20527702501 0000:3310607 ) সকল 

প্রকার চিন্তা ও মননের একমাত্র শর €০9241630 )1১৯ সকল মননের এই 

নীতিই হলো! একমাত্র ভিত্তি । 

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাঁবে মে এই দ্বিতীয় নীতিটি প্রথম নীতিরই 

(19 ০0 [4500 ) আরেকটি রূপমাত্র। আসলে. ০6 [0671165 

( অভেদ-নীতি) এবং [53 ০6 0০90008৭15002. (বিরোধ-নীতি ) কিছু 

আলাদা নীতি নয়, তারা একই নীতির এপিঠ ওপিঠ মাত্র। যন্দ কোনো বস্ত 

কেবল ঠিক সেই বস্তুটিই হয়, তবে সে বিপরীত বস্ত হতেই পারে না। একই 

তত্বকে অস্তিযূলক ভাষায় বললে হয়ে দাড়ায় “অভেদ-নীতি এবং নাস্ডিযূলক 
ভাষায় হুয় 'বিরোধ-নীতি' । জন স্টার্ট মিল-ও তীর 45:83101198 801) ০0৫ 

[70101100175 [17110500105 বইতে অঙ্গবঝপ কথাই বলেছেন 1৫১ 

৩. 1201 7য0109650 1110016 

এই নীতি বলছে: কোনো বস্ত হয় ঠিক সেই বস্তই নতুবা সেই বস্ত নয়; 
এছাড়া কোনো তৃতীয় সম্তভ'বন1 সেই বস্ত্র নেই বা হতে পারে না।৫১ ছুটো! 

বিরুদ্ধ বিশেষণের মধ্যে হয় একট নয় অন্ত বিশেষণটা! প্রযোজ্য হবে; এই 

ছুটো ছাড়া তৃতীয় বা মধ্যবপ্তা কিছুই সম্ভব নয়। কোনো! জিনিস যদ সৎ 

না হয়, তবে নিশ্চয়ই অসৎ হবে? কিবা ঘযর্দ “অসৎ না হয় তবে 

"সৎ, হবে। “সৎ ও অসং, এই ছুটি বিরুদ্ধ আখ্যার একটি প্রযোজ্য 

হবেই । কিন্তু “সৎ হবে না, অসংও হবে না এতদতিরিক্ত কোনো তৃতীয় বস্ত 

৪৯ 4870991000০ 001207901001010 %9 £17 32)019190798))10 0011016100) ০1 0170082৮ 

(571000, 100৮876 ঘা 0, 91-99) 

৫০ “ণ)০ 82101090101) 0127 899971010 870 61090910191 0175 00156801605 

819 106105] 90715131068, আ1010৮ 16 18 8119%010 207. 172019700199010 60 0001:9 780 ০1 

2৪ 1700602117 001৮9:61015, (00. 471-72) 
৫১ 4. 00177 19 0050৮ 606 1565 006 ০0৮ 80206960108 00060 ট0%াছ। 0090 £195 

00006 7 02676 05 0 9100. 08707006 09 ৪) 1010015 000:30. 
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হবে কিংবা! এ-ছুটোর মাঝামাঝি (0015 ) কিছু হবে তা একেবারে অসম্ভব 
ব্যাপার। “সৎ ও অসৎ এই দুটো! আখ্যামম আমাদের মনন-জগতের ( 0156196 

0 01550056 ) সবটুকুই অন্তভূক্ত হয়ে যাঁয়। কাজেই এই ছুটো বিরুদ্ধ 

বিশেষণের মধ্যস্থল বলে কোনো জায়গা নেই এবং এদের বাইরেও কোনো জায়গা 

অবশিষ্ট থাকে না। 4 হল 9 অথবা নয়- ; 4 ছুয়ের কোনোটাই নয়, এমন 

হতে পাঁরে না ।৫২ 

এখানেও একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এই [০19090 1/19015-এর 

নীতিও দ্বিতীয় নী(তিরই অর্থাৎ বির়োধ-নীতয়ই (1.2 0 001076:901561012 ) 

রূপান্তর মাত্র । বিরোধ-নীতি বলছে, ছুটে বিরূদ্ধ গুণের ছুটোই কোনো বস্তর 

সম্বন্ধে একই কালে সত্য হতে পারে না। “এখন বহিহুক্তি মধ্যপদের নীতি 

বলছে, ছুটে! বিরুদ্ধ গুণের মধ্যে দুটো! একই কালে কোনো বস্ত্র সম্বন্ধে “মিথ্যা” 

হতে পারে না। একটি নীতি বলছে, ছুটে! বিপরীত বিশেষণ (লাল ও নয়- 

লাল ) একই সঙ্গে বা কালে 'সত্য হতে পারে না; একটাই মাত্র সত্য হবে। 

আর বিরোধ-নীতি বলছে, ছটো বিরুদ্ধগ্তণ একই কালে মিথ্যা হতে পারে না; 

একটা সত্য হবেই হবে। এখানে একটা তত্বকে ছু'রকম ভাষায় ছু'রকম করে 

প্রকাশ করা হয়েছে। জন স্টার্ট মিল বলছেন, 8105৫ 711৫1-নীতি 
আমাদের এই অধিকার দেয় যে ছুটি বিঝোধী প্রস্তাবের একটির অস্বীকৃতি স্থলে 

আমর! অপরটিকে স্বীকৃতি দান করতে পারি।৫৩ এই ছুটো নীতিই (০৫ 

00705010619. 8. ০£ চ:5০15৭60. 174100'5 ) প্রথমে আরিস্টট.ল্-কর্তৃক 

আবিষ্কত হয়েছিল। এরা বাস্তবিক পক্ষে একই নীতির দুই দিক মাত্র। 
[0০০:%০£ এই কারণে দুটো নীতিকে একত্র করে একটা পুর্ণাকার নীতি গঠন 

করেছেন; তার নাম তিনি দিয়েছেন 418৭ 0৫6 0070501০605 

[08510175601 (5556200 017,0£1০)। তিনি বলেছেন: ৮০ ৪৬৬৮ 

060102 036500179 01001509090 11) ৪, 19016 9603০) 25 €0 ড71)900061 

৪. :£15০0. 01)31900611500 200901063 00 ৫, 1520 016০6, ৮০ 10050 16015 

৫২ 4 19 916159713০7 9159 4 18 1006-13. 11091902206 09 7219.019 00339 & 21810.06 

0৩ 1091661. 

৫৩ ““যযাত৩ 0০০02709 ০1 79019090 1110019 901১0776:8 08 6০ 80198615069 £০9 6009 

46759] 01 61079£ ০£ ০ ০00.680101070 00095161089 6০9 £999:61010) ০0 ৭ 06061, 

(70900175510 01 917 11192 178212118008 10101108007, 0, 413) 
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610967 565 0:20 7 জাত 02101206 2056] 555 214 1805 (প্লেখানভ-ধূত 

অনুবাদ : 95500) 0£14819 0. 12, 03909690 £:010 চ917091061709] 

[0017010155--101215015 8০ [08101 ) 

ছটো বিপরীত গুণ সম্বন্ধে হয় “ই! বলতে হবে, নয় 'না' বলতে হবে। 

হাঁওনা দুটোই এক সময়ে যেমন বল! চলে ন!, তেমনি কোনোটাই বলব না, 
এমনও হয় না। কোনো বস্ত সম্বন্ধে একই কাঁলে, ইা-ও বলব এবং না-ও বলব 

এ চলবে না। হয় “হা” নয় “না”_- একটা বলা যেতে পারে মাত্র 1৫5 

উপরের আলোচনায় দেখা গেল যে এই তিনটি নীতি ( [9ম ০£ [067)0, 
[1,906 00009015610) 1270: [1%010960 7/10019 ) বাস্তব পক্ষে 

একই নীতির তিনটি ভিন্নরূপ মাত্র। এদের আলাদা আলাদা করে দেখা যায় 

না, কারণ এরা একই অবিচ্ছিন্ন সত্য এবং একটিকে বললেই বস্তৃত অন্ত ছুটোকেও 

বলা হয়ে যায় । ম্থসংগত (5905150900 চিন্তা বা মননের তিত্তি এই তিনটি মূল 

নীতি। এদের ব্যাহত করলে, সকল জ্ঞান এবং মনন আত্ম-বিরুদ্ধতাঁয় (5০1 

০0768015110) ছুষ্ট হয়ে পড়বে; চিন্তায় বাজ্ঞানে সংগত থাকবে না। 

এই তিনটি নীতিকে সাধারণত আকারনিষ্ঠ সত্যের ( বা 8010091 "00১-এর ) 
নীতি বা অবরোহই নীতি (1069৮০60-এর নীতি ) বল! হয়ে থাকে। 

আকারনিষ্ঠ স্তায়ই এদের আবিষষার করেছে-_ অবশ্য আরোহ স্তায় ([1790056 

[.০81০) এদের বাদ দিয়ে দাড়াতে পারে না। 

আমরা আগেই দেখেছি যে হেগেল পুরোনো স্যায় অর্থাৎ িগ89] [.081০-- 

যা আরিস্টট.ল, থেকে চলে আসছে-_ তাকে অন্বীকার করে নতুন লজিক গঠনের 
প্রয়োজন আছে বলে লিখেছিলেন। তিনি 'পুরোনা আকার-নিষ্ঠ' হ্তায়ের 

নীতিগুলোকে নিতাস্ত অকেজো ও প্রাণহীন (€০2103583 0£ 0630 

07091)” ) এবং অর্থহীন প্রলাপ বাক্য (*০৪৮৮1৪” ) বলে অভিহিত 

করেছেন। হোগেল আকার-নিষ্ট স্তায়ের স্থলে নতুন নায় সথষ্টি করে প্রতিষ্ঠা 
করলেন-- তার নাম হলো 1018100০ [:০81০. ( ছন্দমূলক ন্তায় )। হেগেলের 
প্রধান আপত্তি হল আকার-নিষ্ঠ ন্তায়ের এ তিনটি মূল নীতি ([,3আও ০৫ 

৫8 4419 60158 টি 0:18 006 8. &0 901০869 10. 0068002 91696] 09101768 ০৮ 

3০৪৪ 00%0910208 ঠ০ 210 ৪9019০৮/ ০:--০ 19077910765 07009980 &৪ 0015010601153 

$0 9901 06196, 038 008 19 6089, 8120. 0116 06091 15186. ( 009075768. 15588920 ০৫ 

190£101, 0, 976 ) 
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. 500800) সন্বদ্ধে। তিনি বলেন, আকার-নিষ্ঠ ন্তায় জগতের ঘটনা ও 

বস্তগুলোকে নেহাত কাঠখোট্টা ও অনড় অচল করে দেখেছে বলেই এই তিনটি 

বাধা-ধরা, কাঠখোট্রা আইনকে আবিষ্কার করেছে। সব বস্তকে আলাদা করেঃ 

বিচ্ছিন্নভাবে কেটে কেটে দেখলে, তবেই ও-রকম নীতির কথা উঠতে পারে। 

আসলে, হেগেলের মতে, ও-তিনটি আইন নিতান্ত অর্থহীন- ও ভিত্তিহীন । 

হেগেল বিরুদ্ধতা (০0920050100017 ) শব্দটাকে নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন। 

তার মতে বিরোধ বস্তটার (০9170801000 ) ওপরে আকার-নিষ্ঠ স্তায়ের এত 

বিয়াগ একেবারেই যুক্তিহীন ; বিরোৌধকে বাদ দিলেই বরং কোনো মননক্রিয়া 

বা চিন্ত! সম্ভব হয় না। আকার-নিষ্ঠ স্তায় ষেমন বলে, বিরোধকে (০০7/08৫ ০- 

007) ) বর্জন করলে, তবেই সত্য-জ্ঞান লাভ হতে পারে তেমনি হেগেলের নতৃন 

লজিক বলছে, বিরোধের (০০70:8015002) ওপরে ভিত্তি করেই সকল দ্ননন 

সতাকে লাভ করতে পাঁরে। আকার-নিষ্ঠ স্তায় এবং ছান্দিক হ্যায় কাজেই 
একেব!রে বিপরীত ভূমিতে দাড়িয়ে জগৎকে দেখছে এব* এই বিপরীত দৃষ্টিতন্গী 

থেকেই জন্ম নিয়েছে নব স্যাঁর়__ হেগেলের ভাঁয়ালেকটিক। এখন এই ভায়ালেকটিক 

কী বস্ত তা-ই এবার আমরা দেখব । 



ডাম্বালেকটিক ঃ ২ 

ভায়ালেকটিক নীতিকে এক কথায় “বিরুদ্ধ-সমন্বত্ব-নীতি' (95107036515 ০৫ 

000০5193 ) বলা যেতে পারে। হেগেলের সমস্ত দর্শনের যূলতন্ব এই 

ভায়ালেকটিক। এই বিরুদ্ধ-সমন্বয়ের আদল তত্বটিকে ধর! খুব শক্ত, কারণ এ 
অত্যন্ত 'জটিল ও দুর্বোধ্য । অথচ হেগেলের ও হেগেলীয়গণের সমাজ-তব, 

ইতিহাসতত্, ধর্মতত্ব ইত্যার্দি সব-কিছুকে বুঝতে হলে এই তত্বকে আয়ত্ত করতে 
হবে। ম্যাক টযাগার্ট (7০ 7586৮) একজন বিখ্যাত হেগেলীয়। 

তিনি বলছেন : 

71000151962. 0৫ 006 55070651506 09000951655 19 06100905 016 10056 

০178:50661:15010 17 00০ 1১012 9 13656155 5556210. 1015 561:011715 

0182 ০0৫6 017০ 100১6 01957০01600 %1912117.7 (9200195170৩ 

[72561197) 1019160010১ 00 1-2) কাজেই এই “বিরুক্কসমন্বর়কে বোঝবার 

চেষ্টা করাযাক। » | 

হেগেলের মতে বহির্জগৎ ও অন্তর্ঈগৎ-_ এই ছুই-এর কেনো সত্যিকার 

পার্থক্য নেই। জড় ও চেতন (85108 ও 09756190511655 ), বাহির ও ভিতর 

-_-এই:ছুই রাজ্যকে আলাদা রাজ্য মনে করা, খণ্ডিত করে দেখা সংকীর্ণ বুদ্ধির 
ফল বা বিড়ম্বনা। এ ছুটি জগৎ আসলে একই ব্যাপক সত্তার প্রকাশ । 

কাছেই জড়লোক ও চেতনালোক, এই ছুই লোকেই একই রীতি, একই নীতির 

শাসন অব্যাহত রয়েছে । জড় ও চেতন ছুই রাজ্যেই সকল ঘটনা, সকল বিকাশ 

বা পরিবর্তন একই তত্বের নির্দেশে ঘটে চলেছে , সেই নীতি বা তত্বই, হেগেলের 

মতে, এই ভায়ালেকটিক বা বিরুদ্ধ-সমন্বয় নীতি । আমাদের মনোলোকে যত 

মনন আোতের মতো! অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সেই-সব প্রবহমান 

মননের গতি এই ডায়ালেকটিক নীতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে । জড় জগতেও 

বন্তরাশি যত আবর্ত, যত আলোড়ন ও ভাঙন-গড়নের মধ্য দিয়ে রূপান্তর লাভ 

করে চলেছে, সেই-সব ভাঙন-গড়ন ও পরিবর্তনের ছন্দও ডায়ালেকটিকের 

অনুশাসন মেনেই ছন্দিত হচ্ছে। 

আমাঁমের চেতন-লোকের কথা বলতে গিস্বে হেগেল বলেছেন যে আমাদের 



পঙ হেগেলীয় দর্শন 

মনন-বুদ্ধির একট! রূপ আছে যার প্রক্কৃতিই হচ্ছে সব-কিছুকে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন 
করে দেখানো । এই খণ্ুবুদ্ধিকে হেগেল নাম দিয়েছেন [075061309770108 

বা বিশ্লেষণী-বুদ্ধি (21581500 60121518 )1 এই বুদ্ধি বিশ্বের সব-কিছুকেই 

আঁলাঁদা করে টুকরে। টুকরে! করে দেখে । এর দৃষ্টিতে সবকিছুই খণ্ডিত, অচল 

ও অনড় হয়ে দেখা দেয় এবং এই দৃ্টতে সকল খণ্ড সন্তাকেই স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ 

সভা বলে ভ্রান্তি হয়। বিচ্ছিন্ন ক'রে, অনড় ক'রে দ্বেখানোই এই খগ্ডবুদ্ধি বা 
[010961562150106-এর ম্বধর্ম 1৫৫ 

আসলে বিশ্বের কোনে! খণ্ড বস্তই কিন্তু স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। খওবুদ্ধি 
দিয়ে যাঁদের আলাদা ও বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয় তারা প্ররুতপক্ষে তেমন নয় 

মোঁটেও। প্রত্যেকটি বস্তু বিশ্বলৌকের অন্য প্রত্যেকটি বস্তর সঙ্গে নিবিড় যোগে 

যুক্ত হয়ে আছে। প্রত্যেকটি অংশ এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত যে, কোনো 
একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে দেখ! কোনোরকমেই সম্ভব হয় না। প্রতিটি অথু- 

পরমাণু আপাতদৃষ্টিতে আলাদ! ও স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে হলেও আসলে তারা সবাই 
নিখিল বিশ্বের সঙ্কে অচ্ছেগ্চ যোগে যুক্ত। একটিকে বুঝতে হলে অপরকে 

বুঝতে হবেই । রাঁমকে জানতে বা চিনতে হলে, রাম ছাড়া পৃথিবীর অন্ত 

সকলকেই চিনতে হবে, তবেই বাঁমকে সত্যি সত্যি চেনা সম্ভব হবে । রামের? 

সঙ্গে “যার! রাম নয় এমন সবার (২০৫ 6৪০ )” পার্থক্য কী ও সাদৃশ্য কী তা 

ধরতে পারলেই রামকে সত্যি করে চেনা হবে। রামকে জানতে হলে, 

পৃথিবীর অন্ত সব মানুষ, জীব, জ্বন্ত' গাছ পাথর গেকে অর্থাৎ এক কথায় সকল 

বস্ত থেকে তাকে বিশিষ্ট করে জানতে হবে। তার মানে এই যে রাম বিশ্বের 

সকল-কিছুর সঙ্গে জড়িত ও যুক্ত হরে আছে। বিশ্বের থেকে আলাদা করে, 

বিচ্ছিন্ন করে বামকে ঘর্দি কেউ জানতে চায়, তবে সে রামের সত্যিকার পরিচয় 

জানতে পারবে না। তেমনি হাসের ভিম'কে সত্যি করে চিনতে চাইলে 

কাকের ভিম বকের ডিম থেকে শুর করে পৃথিবীর সব ব্রকম [ডম থেকে এর 

বৈশিষ্ট্য জানতে হবে, তবে 'হাসের ভিমকে' ঠিক ঠিক চেনা হবে । কেবল ডিম 
নয়, আসলে আরও সব রকম জিনিল থেকেই হাসের ডিমের পার্থক্য ভালো 

করে জানতে হবে। হাসের ভিম' যে খাট-পাঁলঙ্ক নয়, গাছ-পাথর নয়, জীবজস্ত 

৫৫. 010100806, &৪ 07,0573427,2870 ৪81০1 6০ 2865 0৫ 00782505978 ঞা00. 60611 

01800060589 10010 009 81006067 ; ৪595 ৪5০1) 11701690, ৪০৪০০০$ 16 69808 5 08508 

8 50081997009 8236. 91256 0£ 168 0৬20২ ( 5119০, 11081001981, 8৮ 80 চ 149 ) 



হেগেলীয় দর্শন শশী 

নয়,তরুলতা নয়, ফলফুল নয়, তা ভীলো করে জানলেই “হাসের ডিম'কে আসল 

পরিচয়ে চেনা যাবে। “ছাসের ডিম, তথ! বিশ্বের অন্ত সব বস্তই “বিশ্বদাথে 
যোগে যেথায়, বিহার করছে, সেইখানে ভাদের চিনতে হবে। তবেই সেই-সব 

বস্ত সম্বন্ধে ঠিক জ্ঞানলাভ হবে। তাই "হাসের ডিম'কে জানতে হলে, “হাসের 
ভিম নয় যারা ( 2০৫ ৫০ ০৫ ) তাদের জানতে হবে। 

মানুষের বুদ্ধিই মানুষকে টেনে নিয়ে যায় সত্যিকার জ্ঞানের দিকে । খ্তবুদ্ধি 

যখনই কোনো বস্তুকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে নিজের অসম্পূর্ণতা 
ধর! পড়ে যাঁয় এবং এঁ বস্তর গণ্ডীকে অতিক্রম করে অন্য বস্তর দিকে মান্থযের 
মনন-চেতনাকে নিয়ে যায়। খণ্ু-বুদ্ধিই নিজেকে নিজে খণ্ডন বা অতিক্রম করে 

সীমার অতীতে জ্ঞানকে নিয়ে যায়। হেগেল বলেছেন ঘে এই [015461507- 
117টি এমনভাবে গঠিত যে চরমে নিয়ে গেলে. সেট] তার “বিরুদ্ধ যা” তারই 

(০27০5:6 ) পাশে ভিড়ে যাঁয়।৫৬ একটি খণ্ডিত বস্তকে জানতে গিয়ে সেই 
বস্ত নয় যারা এমন সব বস্তকেই জানতে হয় । [00061505170176-ই নিজেকে 

অতিক্রম করে আত্মবিরুদ্ধতা করে থাকে । যে-কোনো মননই এইরূপে নিজের 

হ্বতাব-বশেই আপনার বিভিন্ন বা বিপরীত মননের দিকে ধাবিত হয়। হেগেলের 

মতে আমাদের বুদ্ধি বা মননের সকল ক্রিয়ার যূলেই এই প্রবণতাটুকু রয়েছে ঘে 

সে নিঙ্গের গণ্ডী পার হয়ে “তার ম্ব-বিকুদ্ধ যা তারই” € ০ 00009516 ) 

মধ্যে ছড়িয়ে ও জড়িয়ে পড়বেই। আত্ম-বিরুদ্ধ সত্তার দিকে এই যে উন্ুখতা, 
তাকেই হেগেলীয় ভাষায় বলা হয়ে থাকে মনন বা চিস্তার ডায়ালেকটিক 

প্রক্কাতি 17 
এই তন্বকেই হেগেলীয় ভাষায় বলা হয় এইরূপে যে, প্রত্যেক চিন্তাই নিজেকে 

নিরসন ক'রে ক'রে (1558967)8 ) অনবরত বিকশিত হচ্ছে । হেগেলের কথায় : 
৪০05০165810 008 2175065 000 165 8০0100. 15 01659100659 25 ৪, 

01616 1566901017.% ( ভ/৪119০6, 1,0£15 01 17656), 416 81, 0. 147) 

আসলে কোনো বস্তই খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন নয়, কারণ নিখিল বিশ্ব একটি সম্পূর্ণ 

ও সংহত প্রক্য; এর কোনো অংশকেই কোনো অংশ থেকে ছি'ড়ে নিয়ে 

৫৬ **৮5160086 0370903657093776 29 700৮ 80 016120969, 00০৮ 010 61290070685 151)169, 

৭ 50 ৫2005680690. 0080 1) ৫9090 (0 93610920068 1৮ 998 20100 6০ 18 

00908169 (দয 81109, 159. 1১০820 0£736891, 0. 246) 
৫৭ «0 0159 10209051081] 56569 &)06898 91776 ০1%190697189030108 0: 10025185 

801005906  6105108815০8, & &00 79883 81260 11061 01079053698,” (ড/811906 : 0006 [0810 
0৫ 7988]. 41৮, 6], 0. 147) 



৭৮ ,  হেগেলীয় দর্শন 

সত্যিকার পরিচয়ে চেনা যায় না। প্রত্যেকটি খণ্ডিত সত্তা ব! চিন্তা! এই কারণে 

বিরুদ্ধতা-দৌষ-ুষ্ট। সে অহরহ-ই কেবল নিজের সীমার বাইরে অপরাপর 
স্তার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে । তাঁকে জানতে হলে তাঁকে অতিক্রম 

করে, তাকে নিরসন করে (76£%5108) তার থেকে বিভিন্ন বা! বিপরীত 
সত্বাগুলোকেও জানতে হবে ।৫” 

এই ভায়ালেকটিক প্রক্কৃতি মানুষের সকল মননেরই অস্তুনিহিত ; সকল চিন্তা, 
সকল মনের অন্তর্লেকে তার চিরকালের অধিবাঁস। প্রত্যেক চিন্তাই নিজের 
ভিতরের প্রেরণায় নিজেকে বিরুদ্ধতা করে, অপরেতে ব্যাপ্ত হয়। «[70€]- 
1106 02706705 0051815 এই জন্তেই। কিন্তু কোনো খণ্ড বিচ্ছিরতার 

মধ্যে মান্গষের মনন স্থির হয়ে থাকতে পাঁরে না। আগেকার অবস্থাকে অতিক্রম 

করে মনন যে “অপর” সন্তীতে উত্তীর্ণ হয়েছে সেই “অপর” সত্তাটিও আবার 

পূর্ববং একটি খণ্ডিত সত্তা বা অবস্থা মাত্র; কাজেই আবার একেও নিরসন 
(78880) ক'রে মনন আবার এর থেকে “অপর” চিন্তায় বা সততায় উত্তীর্ণ হয় । 

এই রকম ক্রমাগত মানুষের খণ্ড বুদ্ধি ( 007)061508170176 ) একটির পর একটি 

খণ্ড সত্তাকে অতিক্রম বা নিরাস করে এগিয়ে চলে। পরবর্তী প্রত্যেকটি অবস্থা 
আগেকার প্রত্যেকটির অবস্থার নিরসন (1768201970 ) 1৫৯ 

এইভাবে মনন ক্রমাগতই কেবল নিজের বিরুদ্ধতায় জড়িয়ে পড়ছে এবং 

আগেকার অবস্থাকে পার হয়ে, অধ্বীকার করে পর পর নতুন অবস্থাকে ছুঁয়ে 
ছুয়ে যাচ্ছে। মননের স্বত।বই এই ধরনের 116০:10 বা বিরুদ্ধ-নমন্বয় রীতি 
অনুসরণ করে চল11১০ 

৫৮ 1030 20165 6129 0. 70,006) 01197200697) 10181090610 19 000 ০1৮ 02600 ৪150. 

€9891706 01 ০০7 612308 07501098660 109 77919 910673087001170,--0109 19৭ 01 021006৭ 50. 

01 059 870166 895 € 10019... 139৮ ০৮ [91919061018 7206206 609 2752/9117 ৫97%46150% 

0//00705 105 100 056 000-5109017989 2170. 11701090101) 0£ 60৪ 70090108698 01 010.0918- 

09100110015 56910 170 108 &.46 11806, 2700. 9120%510 00 109 6209 ?900501 ০1 02920, ঘ0: 

%0700370£ 0০ 09 00169 1৪ ]856 6০0 80079581561 800. 0 13581£ 88109. (ভ811%09, 

40700910810 0£ 11059]1, 70. 141) ৃ 

৫৯ “**ভা19116 61089 ০০০৪0190, &1,098126 9069172109 26991£ 270 007670090$507%9 ? 9, 19893 

165011 11) 000 17810-8100-956 1002)-3091,8165 ০01 165 613008168 200. 80, 108669%0. 91 

792,3171776 165016, 15 08716176820. 10910 10) 169 000126209"  ( 81180, "0009 10810 

01 778601+, 410. 11 0), 148) - 
১০ *-৮0০009/৮ 118 19 5০ 2860 15 01519৩508] 00 609৮) 85 0100918051001))6, 1 

27056 191] 17১60 0077/72506859 _: 0109 79070450601 168916” ( আ911509, 6 150810 

0£ 79501, &1% 11, 7. 19), পু 
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খণ্ডিত সত্যে মানুষের বুদ্ধির তৃপ্তি নেই। যতক্ষণ না বুদ্ধি বৃহৎ সামগ্জশ্যকে 

খুঁজে পায় ততক্ষণ পর্যন্ত মননশক্তির অগ্রগতির বিরাম নেই। অনবরত কেবল 

ক্ুদ্র সীমাকে ডিঙিয়ে সে ভূমার দিকে এগোতে থাকে, যেখানে সকল ছন্দের 

চূড়ান্ত অবসান ঘটে । বুদ্ধি যেমন খণ্ডিত সত্যকে চোখের সামনে ধরে, তেমনি 
আবার সেই খণ্ড সত্তাকে অতিক্রম করে যাবার তাগিদও মানুষের মননেরই স্বধর্ম | 

মননশক্তির এই ধর্মটির হেগেল নাম দিয়েছেন '?২625০7 বা সমন্থয়ী বুদ্ধি। 
[01)061:5071910£ যেমন বিশ্লেষাত্মক এই ২3501) হচ্ছে তেমনি 557768600 

বা সমন্থয়ী ও সংশ্লেষাত্মক। মান্থষের গভীরতম প্রদেশে এই পপ্ররণা বাঁস 

করছে এবং মানুষকে হাজার থ্ডত সত্যকে পার হয়ে বুহত্তর সাঁমঞ্জন্যের দিকে 

উত্তীর্ণ করছে। এটাই মানুষের শ্রেষ্ঠতম প্রেরণা-_ মাঁছুষের গভীর প্রক্যাবুদ্ধি। 

একে তৃপ্ত না করে মানুষের উপায় নেই। মানুষ এই প্রেরণার বশবর্তী হয়েই 

সকল অসংগতি (15975156525 ) এড়াতে চায় । সকল রকম ০09009010- 

001 বা বিরোধ ও অসামগ্রস্থের প্রতি মানুষের গভীরতম চেতনার পরম 

বিরীগের উত্স এই এক্যবুদ্ধি বাব্যাঞ্টিমুখী মননশক্তি। সকল দেশের, সকল 

কালের মানব এই কারণেই অপামপ্রস্ত ও অসংগতিকে ঘ্বণা করে এবং অতিক্রম 

করতে চায় ৬৯ 

যখনি খণ্ডবুদ্ধি ( 00361507915) মানুষকে আত্মবিরুদ্ধতায় জড়িয়ে 

ফেলে ও খণ্ডিত অচলতায় স্তব্ধ করে দেয় তন মানুষের এই উচ্চতম -গভীরতম 

মনোবৃত্তি খণ্ডবুদ্ধিকে বাধা দেয় এবং সকল বিরোধের , (০9008015007) 

সমাধান করে উচ্চতর সত্যে মানুষের মননকে নিয়ে যায় ।১২ 

মান্ৃষের গভীর মনন খণ্ড সত)কে পার হয়ে শেষে এমন এক স্থানে উত্তীর্ণ 

হয় যেখ।ন থেকে প্রতীত হয় বিশ্বলোকের পরম খ্রক্য ও চরম সংগতি । এই 

সকল দ্বদ্দের অতীতে যে দ্বদ্বাতীত ভূমা রয়েছে চিরদিন ও চিরকাল, এই সমগ্র 

৬১, মহ ০০ 055 9180 6০ 19615 609 02851155 ০01 19 10361)98% &00. 239030 

10010. 1109,110086 22010,02008031 5911 15 60০098106” (%11909, 009 10819 01 17991, 

4৮৮, 11, 018), | 

৬২, 41]1019 88516, 60 10100) 1১01799৮ 006 1970 61311)151106 19808 618 10019 

00009159010 8, 19 989690. ০/ 629 1016197 01:8/5706 0£ 1)101. ০ 119৮6 81301591710) 

05110 6 84101993899 61১9 [99০79%0,8208 ০ 617908176, %1210]) 00230120869 600৪ 60 19811, 

40086 18 হেত ০0509100000" 8130. 9101] 0৩৮ 11) 263811109 90180101) ০1108 010 0০013৮01০0- 

8008. (আ৪11206, "1009.1.98710 ০1 17:95011, 41৮11) 0, 18), 
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দৃষ্টিতে সেই বৃহৎ এঁক্য ধরা পড়ে। তখন এই সত্য ধরা দেয় ঘে পরম্পরবিরোধী,. 
সসীম ও ক্ষুদ্র সত্যগুলো নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও আংশিক বৈ আর কিছু নয় এবং 
এই-সব খণ্ডিত সত্যকে এঁক্যে বিধৃত করে অনাদি অনস্ত চিরব্যাপক ভূম]। 

এই ভূমাকে হেগেল নাম দিয়েছেন '4১0501006' বা পরম। 

শরযুক্ত হীরালাল হালদার এই ভডায়ালেকটিকের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করে 
লিখেছেন : 

যে পদ্ধতি এ ঢ২০৪110র আংশিক ধারণাকে বিরোধাত্মক প্রমাণ করে ক্রমশ 

পূর্ণতর ধারণার দিকে আমাদের এগিয়ে দেয় এবং এইরূপে একটি অখণ্ড 

অ-বিরোধী পরম সত্তার ( £১৮9০0106 [16৪8 ) নির্দেশ দেয়, সেই পদ্ধতি হল 

ভায়ালেকটিক 1১৩ 

সত্যকে মাহষের চাই-ই । তার এই অনুসন্ধানের যাত্রাপথে মানুষের মনন 

কেবলি বৃহতের দিকে এগিয়ে চলে । ক্ষুদ্রকে ভিডিয়ে সে বুহুতে এসে গ্াড়ায়। 

কিন্ত এখানে এসে দেখে বুহৎ নিজেও খগ্ডিত। বুহৎকে পেরিয়ে তাই আসতে 

হয় বৃহত্তর, বৃহত্তর তাকে উত্তীর্ণ করে বৃহত্মে । এই রকম করে ধাপের পর 

ধাপ পার হয়ে মানুষের সংমনন ব্যাপকতম ভূমায় এসে উন্নীত হয়। সংমননের 

এই গতিকে প্রগতি ও উন্নতি বলা যায়। প্রত্যেকটি ধাপে এসে প্রতীত হয় 

যে এখানেও বিরোধ (০০909010002 ) রয়েছে এবং পরক্ষণেই পরের ধাপে 

যাত্রা আরস্ত। পরের ধাপটি পূর্ব ধাপ থেকে উন্নততর পুর্ণতর মন্দেহ নেই। 
কিন্ত এটিও আবার অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত বলে বোধ হয়। এই ক্রমকে অনুসরণ 

করে মানুষের জ্ঞান ঘন্বাতীত ভূমিতে স্থিতি লাভ করে। 

মানুষের চিস্তাজগৎ সম্বন্ধে যেমন ভায়ালেকটিক নীতি খাটে, তেমনি জড়- 

জগতেও এই একই নীতির অনুশাসন চসছে। জড়লোকের প্রত্যেকটি বস্ত 

এই ডায়ালেকটিক নীতি অনুসারে ক্ষয় ও বুদ্ধির পথে চলেছে । জড়জগতের 

বস্তগুলির পরস্পরের বধ্যে যে সন্বদ্ধ রয়েছে সেখানে ভায়ালেকটিক নীতিই 

বলবতী ।জড়জগতের কো নে। বস্তুকে বুঝতে হলে জগতের অপরাপর বস্ত গুপিকেও 

৬৩, 71৮59 0060000 101010 59818 60 81007 61096 8 08619] 9100 12809012969 

00:0081061020 0£ 78681165 15 101891606]5 00062010607 100. 610619079 1908 00 6০ ৪ 

10119 8100 1019 &0900869 0010.09106100, 12101, 11 ৪00৯ ৪ £001)0. ০ 09 6089%115 

01981098, 800. 0616056, 01] দা 29800 009 00100976800 ০1 8) 87869205620 60691165901 

0017068 100 12101 8 8110619 ৪0106091 01110011015 29 10501198890. ০: 1056 17921 ০8115 

06 49501 069 1059. (79861191019 & 17 01082) 79180051165, 0. 48-44,), 
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বুঝতে হবে । জড়জগতেও প্রতিটি অংশ পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় এঁক্যে বিধৃত 

হয়ে রয়েছে এবং কাউকে বাদ দিয়ে কাউকে চেন! এখানে অসম্ভব । ক'-কে 

চিনতে গেলে ক-ছাঁড়া বিশ্বত্রঙ্কাণ্ডের অন্যান্ত সব-কিছুকে জানতে হয়, তবেই 

“ক'-কে সত্যি করে জান যায়। আগে যে “হাসের ভিম*-এব দৃষ্টান্ত দেওয়া 

হয়েছে, সেখানে এই তব পরিক্ষার হয়েছে । আসলে জড়জগতেও কোনো বস্তব 

সঙ্গে কোনো বস্তরই পরম বিরোধ নেই ; এখানেও সবাই পরস্পরের সঙ্গে জডিত 

হয়ে, মিলে-মিশে এমনভাবে আছে যে কোনো একটিকে জানতে গেলে অপরকে 

না জেনে উপায় নেই। একটি বস্তকে বুঝতে গেপেই দেখা যায়, সে খণ্ডিত 

হয়েছে অন্যান্ত বস্ত দ্বারা। কোনো বস্তই ন্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেক বস্তরই 
অস্তিত্ব পরিচ্ছিন্ন হচ্ছে তদ্ব্যতিরিক্ত অপর বস্তদ্বারা। একেই হেগেলের ভাষায় 

বলা যায়, প্রত্যেক বস্ত ০070৪1000 হচ্ছে সেই বস্তর “বিপরীত-সন্তাপ্র 

(০0000210216) দ্বারা । পরবে আবার দেখা যাবে, এই বস্ত এবং তার 

“বিপরীত সত্তা” ছুই-ই অস্ততূক্ত হয়ে আছে এদের চাইতে ব্যাপকতর সত্তার 

মধ্যে। কিন্তু সেই ব্যাপকতর সন্তাও আবার খগ্ডিত বা পরিচ্ছিন্ন হচ্ছে তার 

"বিপরীত সত্তা” দ্বারা এবং এরা উভয়েই অন্তরৃক্ত হয়ে এঁক্যে মিলে আছে 
আরো বৃহত্তর সতীর মধ্যে । এই ক্রমানুসারে ধাপের পর ধাপ পার হয়ে মানুষের 

জ্ঞান এসে উত্তীর্ণ হয় এক ছন্বহীন ভূমায় যেখানে সত্য জেগে আছে অনা 

সাঁমঞ্ঈশ্ত ও চিরকালের এঁক্যে। ধাঁপের পর ধাপকে নিরপন করে এই যে যাত্রা 

এগিয়ে চলেছে, হেগেলের মতে এ একটা! নির্দিষ্ট ছক বা ফর্মল। অনুসারে বিবতিত 

হয়। এই ছকই ভায়ালেকটিকের ছক। একটি স্তরকে খণ্ডিত করে অপর সবরের 

সত্তা। হেগেল বলেন এই অবিশ্রান্ত খগ্ডন বা পারস্পরিক নিরসনের একটি 
বিশেষ রীতি বাধরন আছে । তার মতে তিনটি ধাপ বা স্তরের মধ্য দিয়ে এই 

বিশ্ব-বিবর্তন এগিয়ে চলেছে; এর প্রথম স্তরের তিনি নাম দিয়েছেন *[0651৯৮ 

(স্থিতি)। এই ধাপকে-যে স্তর খগ্ডন, নিক্সন বা বিশোধিত করে সেই 
পরবতী স্তরের নাম 4১০0/056515 (প্রতিস্থিতি )7; এর পরে 21501005515 বাঁ 

প্রতিস্থিতিকেও নিরসন করে যে তৃতীয় স্তর বা ধাপের অস্তিত্ব, তার নামকরণ 

হয়েছে 95190006915 (সংস্থিতি )। এই ধাপে আগেকার ছুই স্যয়ের অর্থাৎ 

স্থিতি-গ্রতিস্থিতির ( 0139515-27701006515 ) বিরোধ বা দ্বন্দের অবসান ঘটেছে & 
কারণ,' এই তৃতীয় স্তর অর্থাৎ সংশ্ষিতি (55200958 ) আগেকার ছুই শু 
থেকে ব্যাপকতর় এবং স্থিতি-প্রতিশ্থিতি (6515-4810105655 ) এখান্যে 
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বৃহতর সাম্যে ও সামঞ্জস্তে বিধূত ও স্বরক্ষিত হয়ে আছে। স্থিতিকে ( 05515 ) 
নিরসন বা 6825 করে প্রতিস্থিতির ( 27010506515 ) অস্তিত্ব সার্থক হচ্ছে 

এবং প্রতিস্থিতিকে (40000655 ) পুনরায় নিরসন বা 76826 কারে 

সংস্থিতির (35504565%5 ) সার্থকতা । যেমন, “চেয়ার'কে বুঝতে হলে 'না- 

চেয়ার'কে বুঝতে হবে। তার মানে চেয়ার ছাড়া, যে-সব একই শ্রেণীর বস্ত 

আছে যেমন, টেবিল: 'বেঞ্চি”ঃ “টুল” “টিপয়" 'খাট-পালকঙ্ক' ইত্যাদি-- এদের 
সম্বন্ধে ধারণা হলে তবেই চেয়ারের সত্যিকার ধারণা হবে। কোনো লোক যদ্দি 

শুধু সারাজীবন এক “চেয়ার”ই দেখে, প্না-চেয়ার” সম্বন্ধে কোনো ধারণাই 
তার না থাকে, তবে তার “চেয়ার” সন্থপ্ধেও বিশদ জ্ঞান হবে না। ষে 

লোক চেয়ার ছাড়া অন্থান্ত বস্তু থেকে “চেয়ার”কে পৃথক ও বিশিষ্ট জেনে 
চেয়ারের সব বিশেষত্ের জ্ঞানলীভ করেছে, “চেয়ার” সম্বন্ধে তার জ্ঞানই 

পাকা ও পুবাজ্ঞান। 'চেয়ার”কে যর্দ নাম দেওয়া হয় স্থিতি (12515 ), 

তবে 'না-চেয়ার'' (অর্থাৎ টেবিল, বেঞ্চি ইত্যাদি হবে চেয়ারের প্রতিস্থিতি 

(4১070056515), কিন্তু এই “চেয়ার” ও “না-চেয়ার”-__ স্থিতি ও প্রতিস্থিতি 

(70179515 ও 4170009515) ছুই-ই পরস্পরকে বিরুদ্ধতা করলেও, এরা 

আসবাবপত্র ( 8471007€ ) এই তৃতীয় সত্বার অস্ততূক্তি হয়ে আছে, সুরক্ষিত ও 

এঁক্যে যিলিত হয়ে । আসবাবপত্র ( 70:010016 ) ব্ললে চেয়ার ও না-চেয়ার 

এই ছুই শ্রেণীর বস্তই বোঝা যায়, এবং এদের এক্যও খুব পরিষ্কার হয়ে ধরা দেয়। 
কিন্ত একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, আসবাবপত্রও খণ্ডিত ও অপূর্ণ সত্বা 
মাত্র। আসবাবপত্র নির্দেশ করে তার রুদ্ধ সত্তা হিসেবে না-আসবাবপত্রকে 
€ ০৮040710016 )। “না-আসবাবপত্র” বলতে বাড়ি, ঘর, দেয়াল ইত্যাদি 

সবই বোঝায়। কাজেই আসবাবপত্রকে যদি স্থিতি (:[1১6515) বলা হয়, তবে 

না-আপসবাৰপত্র হবে প্রতিশ্থিতি (40601056585 )। কিন্তু 'না-আসবাবপত্তর 

নিজে অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত সত্য মাত্র । একে নিরসন করে কঠিন (9০114 ) নামে 
তৃতীয় স্তরের ব্যাপকতর সত্তা রয়েছে যাকে আগের ছুই স্তরের সংস্থিতি 

( 55056515 ) বল! যেতে পারে। আবার কঠিনকে “স্থিতি” ধরলে তরল 

(11510 ) হবে প্রতিস্থিতি এবং বস্তমাত্র বা “[12$78*কে ধরা ঘাবে ব্যাপকতর 

স্থিতি (3511056515 ) হিসেবে । এমনি করে প্রত্যেক স্তর আগেকার শুরেক 

নিরসন করছে এবং পরের স্তরের দ্বারা নিজেও নিরস্ত হচ্ছে। পরপর তিনটে 
ধাপকে স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতি (0106515, 21108096575 ও 950556515) বলা 
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হয়। এই তিনটে ধাপের প্রত্যেকটি পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে সংশ্লিই আছে, 

প্রথমটাকে বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যাবে সে দ্বিততীয়টিকে নিদেশ করে এবং 

তার সঙ্গে এমনভাবে জড়িত আছে যে একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে বুঝতে 

চেষ্টা করলে বিরোধ বা অসংগতি € ০0059010600 ) ঘটে 1৬৪ * 

কাজেই দেখা যাচ্ছে হেগেলের মতে আমাদের অনুভূতিতে যত চিস্তা, যত 

বস্ত, বা যত ঘটনা আসছে, সে-সবই এই একটি বিশেষ পদ্ধতিকে মেনে নিয়ে 

চলেছে। সকলেই আত্মবিরুদ্ধতা করছে এবং নিজেকে খণ্ডন ও নিরসন করছে । 

একটা বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য । একথা] সবাই জানে, যত সব ঘটন! 

ঘটছে সে-সবই ঘটছে দেশে ও কালে । যত বস্ত রয়েছে সবই দেশ ও কালের 

রাজ্জোই রয়েছে । দেশ ও কাল এই দুই পদার্থকে ছাড়িয়ে কোনো বস্ত বা ঘটনার 

অন্তিত্ব সম্ভব নয়। বস্ত বা ঘটনাগুলিকে ছুইভাবে আমরা দেখতে পাই। 
প্রথমত, একই কাল-বিন্দুতে (72016 06 000০) বহু বস্তু থাকতে পায়ে 

পাশাপাশি বন্ধ দেশ-বিন্দুতে (00105 01 508০০ ) ব্যাঞ্চ হয়ে । কিন্বা একই 

কালে বহু ঘটন। ঘটতে পারে বনু দেশ-বিন্দুতে ব্যাপ্ত হয়ে। দ্বিতীয়ত, একই 

দেশ-বিন্দুতে বহু বস্ত থাকতে পাবে পর পর বহু কাল-বিন্বুতে ব্যাপ্ত হয়ে । কিন্বা 

একই দেশে বহু ঘটনা! ঘটতে পারে বনু কাল-বিন্দুতে ব্যাঞ্ধ হয়ে। প্রথম শ্রেণীর 

ৰন্ত বা ঘটনাগুলিকে বল! হয় এক-কালীন বা সষকালীন ( ০017620010018]% ) 

আর দ্বিতীয় শ্রেণীর বস্ত বা ঘটনাগুলকে বলে কালানুক্রমিক (5005065515০ )। 

এই ছুই শ্রেণীর ঘটনা বা বস্তগুলি সন্বন্ধেই হেগেলীয় ডায়ালেকটিকের এই স্থিতি- 
প্রতিস্থিতি-সংস্থিতি (706315-4৯ 00059515-950006585 ) ভ্রমনীতি খাটে 

বলে হেগেলীয়রা বলেন। পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে যে-নব বস্ত রয়েছে বা যে-সব 

ঘটনা! ঘটছে, তার একে অন্তকে খণ্ডন করছে । অপরপক্ষে আবার যে-সব ঘটন। 

পর পর কালে ঘটছে বা ঘে-সব বস্ত পর পর কালে রয়েছে তারাও একে অন্তকে 

৬৩. 4136850118 011770%1 00020 110 1719 019160610 25 0 996%01151) 6119 919667009 ০1 

& 106109%] ০0015906207) 096%7991 6159 52/0009 08509£01198 11201) 526 95019027700. 

920991067)09. 779 66901098 61086 01018 000119061010, 18 ০ ৪0:01) & 10070 008 &2 ০৮6০- 

£০07:5, 11 80:001101990 18) 800001606 0০, 19 100170 60 1890. 012 10 51)001787 100. (0 

27)50155 26, 110 ৪001 & 1009187)82 61086 &10 8669100060০ 989 6108 7786 ০01 80 ৪01)19০ 

ছ71)1]9 আআ 91088 (0 939 609 86০০00০৫009 98109 800090 2990168 80 ও 0010 628,0006190, 

152 096660 60009 £6501790. 16998 00 11) ৪ 91100118 ভয৪ 60 5 ৮1010 8100 0109 [0:0০0989 

90138120885 20611 &৮ 1986 ০ 2901) 606 8০৪) ০01 009 105)90%10 11) & 05907 00০) 

8১5%7৪ 250 17085010557, (31007588575 9698155 20 0098513920 1018190050 : 4৮ 2, ) 
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নিরসন করছে। বীজ পর পর তিনটে ধাঁপের মধ্য দ্বিয়ে যাচ্ছে £ বীজ, চারা, 

বৃক্ষ । এখানে বীজকে নিরসন বা খণ্ডন করে চারার আবির্তাব হ'ল এবং পরে 

চারাকে নিরসন করে বৃক্ষের অস্তিত্ব সম্ভব হ'ল। এই কালক্রমিক তিনটে ধাঁপকে' 

স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতি বল! যাবে। স্থিতিকে নিরসন ক'রে প্রতিস্থিতি এবং 
এই প্রতিস্থিতিকে নিরসন করে সংস্থিতি আবিভভূত হয়। কাঁজেই সংস্থিতি 

বা সমন্বয় (95170)5515) হ'ল ছুটো নিরসন (7689610)-এর ফল। 

এইজন্ত সংস্কিতি বা 59577006515 4028300170৫ 176£91007) বা নিরসনের 

নিরসন'ও বল! হয়ে থাকে । কিন্তু এ-বিষয়ে লক্ষ রাখা দরকার ঘে স্থিতি 
(16515) ইত্যাদি তিনটে শবই আপেক্ষিক (1513615 )। যে-কোনো 

ঘটনাকে স্থিতি ধরলে, তাঁর পর পর ছুটো ধাপ প্রতিস্থিতি ও সংস্থিতির জায়গ! 

নেবে। আবার স্থিতিটি নিজেও এর আগেকার ছুটো ধাপের সংস্থিতি; কারণ 

এ ছুটে! ধাঁপ পর পর থগ্ডিত অর্থ/ৎ নিরস্ত হয়েই অর্থাৎ 06360101706 10683010) 

হয়ে বর্তমান ধাপ ( বা বর্তমান স্থিতি ) জন্মলাভ করেছে। বীজ-এর দৃষ্টান্তে 
“বৃক্ষ'ও আবার ভবিষ্যৎ বিকাশের পথে হবে স্থিতি । কারণ, বুক্ষকে নিরসন করে 

আবার তাঁর পরব্া ধাপ এলো বীজের আকারে । স্বতরাং এই বীজ হ'ল 

বৃক্ষের প্রতিস্থিতি। আবার বীজকে নিরসন করে দখা দেবে নতুন বুক্ষ__ 
যাকে বল! যাবে সংস্থিতি। এমনি করে বিকাশের বা পরিবর্তনের যাত্রা চশেছে 

স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতিত্ব ([106515১ 4১701006515 ও 95170006515 ) ভ্রমিক 

সিড়ি বেয়ে। 

হেগেলের মতে বিশ্বন্জগৎ অশ্রান্ত গতিতে বিকাশের পথে চলেছে । জগতের 

অণু,পরমাণু সব-কিছু প্রতি মুহুর্তে পরিবতিত হতে হতে সামনের দিকে প্রবাহিত 

হয়ে চলেছে এবং সারা বিশ্বে কোথাও এমন কোনে কিছু নেই যা কোনো কালে 

গতিহীন বা অচল হয়ে থেমে ছিল বা থাকবে । অনাদি কাল থেকে এই বিপুল 

বিশ্বলোক বিবর্তনের তাড়নায় চঞ্চল। কিন্তু এই যে চির চলিষ্ু হয়ে ছুটে চলেছে 
ভবিষ্যতের পানে, এই চলিফণণতা তাঁর অস্তনিহিত ্বধর্ম। একে কেউ বাইরে 

থেকে তার ওপর চাপিয়ে দেয় নি। বিশ্বের মর্মে মর্মে বয়ে যাচ্ছে পরিবর্তনের 

ন্েত, এ আমাদের চোথে কথনো পড়ে, কখনো পড়ে না। কিন্তু গতির বিরাম 

নেই। ছোটো, বড়ো, কুক, স্থূল. নতুন-পুরনো-_ সব-কিছুই গোপন প্রেরণার, 

রিবপিত হতে হতে চলেছে। যার! বস্ত বা ঘটনাকে অচল, অনড় ও ধণ্ডিত 
দেখে তারা প্রকৃত সত্যকে ধরতে পারে নি+ কারণ ত'রা বিশ্লেধাত্বক খণ্ডবুদ্ধির 
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€ 07515070176 ) জাদুতে পড়েছে । বিঙ্লেষাত্ম$ বুদ্ধিই বস্তরাশিকে বিচ্ছিন্ন 

ও খণ্ডিত করে দেখায় এবং ফলে মানুষ মনে করে বস্তপগ্তলো খণ্ড খণ্ড, গতিহীন 
ও স্থাণুবৎ বা স্থির। কিন্তু আললে গতিই (75০৮60560৮) জীবনের ও 

জগতের মৌলিক ও সনাতন সত্য। এই গতির গোড়ার সত্যই হল ভায়ালেকটিক 
এবং এই গতির ছন্দই ডাষ্জালেকটিকের ত্রিতাল।৬৫ 

সমস্ত বিশ্ব প্রত্যেক স্তরকে ছাড়িয়ে আরো, আরো এবং আরো বিকাশের 

পথে চলেছে । এই 'আরো'র পথে যেতে তীকে আপনাকে ছাড়িয়ে যেতে হচ্ছে । 

এই ছাড়িয়ে যাবার তন্বই ডায়োলেকটি ক তত্ব ।৬৬ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল বস্তুকে 

জড় ও গতিশীলরূপে অনুধাবন করে বিশ্লেষণী বুদ্ধির সসীম খপ্ুত্বায় প্রদর্শন করা। 

কাজেই যেখানেই পরিবর্তন সেখানেই ভায়ালেকটিঝডের রাজত্ব । ভায়ালেক- 

টিককে ছাড়িয়ে যেতে পারে না বিশ্বের কোনো অংশই । সকল অভিজ্ঞতায় ও 

সর্বস্তরের চেতণায় যে বিধি অন্ুভূত হয় তাকেই প্রকাশ করে, রূপদ্দান করে 

ভায়ালেকটিক ।৬" 

কোনে অবস্থাকেই আকড়ে থাকবার উপায় নেই, কালের যাত্রায় সবাইকে 

ংশী হতে হবে। মহাকালের পদচিহু ত।ই পড়েছে সব-কিছুব বুকের ওপরে-- 

সব সত্তা, সব বস্তব লয়ের পথ ধরে চলেছে বিকাশের দিকে । এই বিলয়ের পথই 

জগতের বিকাশের পথ এবং এই বিলম়ের ছন্দই ধরা পড়েছে ডায়ালেকটিকের 

ত্রিযৃতিতে ।৬৮ 

৬৫, 71)0:0৮6 (18015 ওল 20300107276, %51)619+91 6108০ 19 1100, ৮/10:06 

81090101070 25 07190. 8156০ 0200 2] 609 90৮09] 0110, 00918 [01150601486 00১7 

-৮( ৯৮811906 ; 7716 77050 0 26021, 0. 148 ) 

৬৬, “*৮265 0000059 2510 9৮50 001089 10 (11610 01) 1১911068100. 17001009100 

৪00. (1005 60 06110175969 6139 7016006 01 6110 10976191 08,6০207068 01 10008000100" 

€( 811909 : 77/:6 700$0 01 226701, 0. 149 ) 

৬. “2৮৮19881901 21599 9%1099৭1020 60 % 197 10100 55191011091] 06097 00985 

04 0020801011817899, 8107 2) €077018)] 00000192000, 19756121706 6088 80008709188 

209 09 519700 %8 2, 17795681008 0 101919010, ০ 9:0 97919 61096 ৪5০৮৮ 00106 

410166, 1086990 01 09126 ৪690013 800. 01070860258 18626001380 09016 800. 6251558910৮?” 

»- (11809 - 77৮6 7,0056 01 21606, 0,150 ) 

৬৮০ 411 0010£6, 96 997, 01086 18, 609 20169 /০]0 88 90010, 819 00017990 7 

2100 170 889১11709০0, 0 11959 ৪, 19101) 0£ 101%190610 89 009 02715619581 200. 1779918611019 

0১০: 0910:0 ভা0101) 10610006082 ৪5, 2005/959£ 890079 800. ৪68019 16 02 0:99] 

868911,7--( 91150652106 27050 0 2215091, 2150), 
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তা ছলে ডায়ালেকটিকের সার বা নির্যাস হল পরিবর্তন বা গতি এবং এই 
পৃরিবর্তনও আবার স্থিতি-গ্রতিস্থিতি ইত্যাদি তিনটে সিঁড়িতে পা ফেলে ফেলে 

চলেছে সর্বত্র ও সর্বকালে। প্রত্যেক বস্তই জগতে আত্মবিরোধে জর্জরিত। 

কারণ, প্রত্যেক বস্তই নিজেকে নিরসন করছে অহরহু। আগেই বলা হয়েছে 
যে স্থিতি (56515 ) অবিমিশ্র (1702000951790058 ) বস্ত নয়, কারণ প্রত্যেকটি 

স্থিতি (101)6515 ) প্রকৃতপক্ষে এর আগেকার স্থিতি-প্রতিস্থিতির (06515 ও 

41701006515 ) সমন্বয় না সংস্থিতি (950052315 )। এই স্থিতির (0176515 ) 

মধ্যেই ভবিষ্যৎ প্রতিস্থিতির (4,00006515 ) বীন্ রয়েছে স্প্ধ হয়ে এবং সেই 

স্থগ বিরুদ্ধশক্তি স্থিত্তিকে নিরসন করে প্রতিস্থিতিরূপে জন্ম নেবে । প্রত্যেক 

বন্তর মধ্যেই আত্মবিরুদ্ধতার প্রবণতা লুকিয়ে কাঁজ করছে, যেমন কোনো 
কোনে নিয়স্তরের প্রাণী নিজে নিজেই দ্বিথপ্ডিত হয়ে ছুটি সম্তানে পরিণত হয় 

কিংবা কেউ নিক্গে মরে গিয়ে সন্তানকে জন্ম দিয়ে যায়। এসম্বদ্ধে হেগেল 

বলেন : 

“806 আ])21) ০ 19010720016 01092]5, ০ 9100 091 0106 117010- 

01005 000০ 20102 009 1000 0061515 5010 10000 ৮7100000300 105 

0%% 15262615061 02%56 0 5 47050£01) 200. [1986 09 15 0512 

2০ 16 7025595 11160 105 50010211020. 

সমস্ত খণ্ড খণ্ড বস্তর ম্বধর্মই আত্মবিকরোধ এবং আত্মথগুন ( 9০16-201:085- 

0101) )। প্রত্যেকটি বস্তর যধে)ই তার বিরুদ্ধ সত্তা লুকিয়ে আছে । হেগেল, 

এই তন্বকে বুঝিয়েছেন কতগুলো দৃষ্টান্ত দিয়ে £ যেমন, 

ক. জীবন ও মৃত্যু । জীবনের প্রতিস্তিতিই (470100655 ) মরণ এবং 

জীবনের গর্ভেই লুকিয়ে আছে মৃত্যুর অমোঘ বীজ । “'মান্গষ মরূণশীল” একথার 

মানে এই যে জীবনেরই মধ্যে রয়েছে মুত্যু ; মৃত্যু ৰাছির থেকে আসে নি; কিংবা 
বাহিরের অবস্থা বা ঘটনার মধ্যে মুত্যু ছিল একথাও ঠিক নয়। জীবন 

জিনিসটাই ম্ববিরোধী কারণ খণ্ডিত ও সপীম ।৬৯ 

খ. প্রাকৃতিক আবহাওয়াতে৪ ভায়ালেকটিক ব্ববিরোধ দেখা যায় । শান্ত 

৬৯, ১৮৮10019528 1169, 00050198058 £6100) ০0? 09800, 9100 610৪8 60৪ 70169, 

1061061901051]7 ৪916-00136185010601, 10501598 163 ০%7॥ 991£-80100939100 7 

ডা511969 . 778 17978622151, 20. কন, 
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আবহাওয়া ও ঝড। শান্ত আবহাওয়ার মধ্যেই লুকিয়ে আছে ঝড়ের বীজ। 
ঝড় কোনো আলাদা, বাইরের বস্তু নয়।৭9 

গ. মনোজগতেও এই নীতি দেখা যায় £ যথা, আইন ও নীতির ক্ষেত্তে। 

একদিকে অত্যধিক ক্রিয়া হলে, অন্যন্দকে তার বিরোধী প্রতিক্রিয়াও সমান 
তীব্রতা নিয়ে দেখা দের । চরম মন্দ অনেক সময়েই চরম ভালোকে জন্ম দেয় ।১ 

১. রাজনীতি ক্ষেত্রে £ অত্যধিক অরাজকতা থেকে অত্যধিক শ্েচ্ছাচাব্- 

তন্থ জন্ম নেয় এবং অতিমাত্রায় হেচ্ছাচারতন্ত্র থেকে অরাজকতা 

আসবেই ।?২ 

২. ব্যক্তিগত নীতির ক্ষেত্রে ঃ অত্যধিক আনন্দে চোখে জল আসে দেখা 

যায়। আনন্দ এধানে বেদনার রূপকে জন্ম দ্েয়। আবার গভীর 

বেদনা অনেক ক্ষেত্রেই সকরুণ মু হাসির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ 

করে।1৩ 

এই সব দৃষ্টান্ত দিয়ে হেগেল প্রমীণ করতে চেয়েছেন যে প্রত্যেক বস্তর বুকের 

মধ্যেই রয়েছে তার ধিরোধী শক্তি । এ হচ্ছে বিশ্ববিধান এবং জড়-প্রক তন 

রাজ্যে ও চেতন মনোনগতে-_ উভয়ত্র এই ম্ববিরোধ (5611-001709410610:8 ) 

অসপত্ব রাজত্ব করছে ।:5 

৭1০, 0178 10:05984 01 3330৮09010106)09] 20101 13 209 98107017100 06 11731) 

[01819050, 1৮ 18 609 59279 001827510 60%0 11০9 2৮ 0106 1006 01 0৬619 06091 272,601] 

0:00899, ৪১50, 88 16৮ ৯1010, 10068 152,৮76 036 ০01 16901181100 71778 1000 ০7 

119061, 0. 150. 

৭১, ****9 17859. 010]% 609 6901190 10 6910015] 93:0)07101)06. 13009 05 0112 

9601259 01 0709 8269 0: 80010) 90006217 81)1161770 11860 269 02)00919 , & 19381001190 

00101) 5 26008101890 30 1005 অঙ্গার 10) 00101770010 130581)9,- 17156 10010 01 7190791 

0. 110. 

৭২, 620161009 9118101)7 2010 6701:63179 0091006)না8 ৮0181151080 00 0709 

280০0010077 279 10056 01 29091, 0. 151. 

৭৩, 2105985 168]1115, 10015 88 ৪]] 23100010190] 10859 109 10193600167 12৮9৮ 070৪ 

10079 10 11)9 60:037)69 01 18110 800. 1)1093018 10999 17)60 6%০1) 06100]: 6129 

1)92%76 0৮০500৬2116 800 105 50810920110 200 60505, 8100. 6106 0:991)056 18912100100] 

চা1]] 2৮ 010069 00665 00802939109 05 8, ৪1701109.+--7/১6 1790%0 01 4782041, 10. 152. 

৭8. 4550 9010 2,5725:6. 61390 8597:9 6151119 ঠি01605 10968280০01 09106 99০19 1৫ 

10101079529 18,006] 00090700019 8৮0 08791915067 8170. 01715 78 8590017 1)%৮ ০ 

1068 0৮ ৮106 101919010০0 059 00160, 109 10101) ঠ1)6 00169, 98 1071001101815 01) 

6081 1380 16 59, 19 10:090 ০5৮০০ 169 ০০1) 11701000198 01: 18617] 1960210817 টাড।। 

৪09997315 1060 888 01070709186, +---7/2 18700 ০7 12762, 1৮ 151. 
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এতক্ষণে এইটুকু বোবা গেল যে বিশ্বতরন্মাণ্ডের সকল বস্তুতেই স্ব-বিরোধী শক্তি 
অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে । সকল বস্তই বিরোধ দ্বারা অনুস্যাত-_ 10667062608- 
101 00 070051065-এর দৃষ্টান্ত । এই পরমাশ্চর্য তত্ব হেগেল পূর্ববর্তীরদের কাছ 

থেকে আংশিকভাবে পেয়েছেন, একথা সত্য। এই ত্বকে হেগেল একেবারে 

'আঁনকোড়া নতুন তত্ব হিসেবে এই জগতে সর্বপ্রথম এনেছেন, একথা ঠিক নয়। 
জামর! আগেই দেখেছি যে পূর্বাচার্যদের মধ্যে কান্টও এই ডায়ালেকটিক তত্বকে 
কার বিখ্যাত “4১701720705” তত্বের সুত্রে বাাখ্া। করেছেন । 

আমাদের বুদ্ধি যখন বিশ্বের প্রকৃত স্বরূপকে জানতে চেষ্টা করে, তখনি বুদ্ধি 

£১0000005 বা আত্মবিরোধিতার জালে জড়িয়ে পড়ে । অর্থাৎ, একই বিষয়ের 

সব্বন্ধে এমন দুইটি বিরোধী প্রতিজ্ঞা (0:00510192) করে বসে যাঁদের প্রত্যেকটিই 
সমান যুক্তিযুক্ত বলে প্রমীণিত হতে পারে। কান্ট চারটি 277012025 বিবৃত 

কবে গেছেন £ 

১.1019515 (স্থিতি) এই জগং দেশকাঁলের ্বারা সীমাবদ্ধ । 4১70- 

09515 (প্রতিস্থিতি ): এই জগৎ দেশকালাতীত অশীম। 

২..1[6515 (স্থিতি ): ৯৩6] (বস্তু ) অনন্ত ভাগে বিভাজ্য অর্থাৎ 
বস্ত যৌগিক ( 0:070709116 ) নয় | 48106106515 ( প্রতিস্থিতি )£ 

অনস্ত ভাগে বস্ত বিভাজ্য নয়, বরং এমন পরমাণুর (20027 ) সম 

যা অবিভাজ্য। 

৩. 00955 (স্থিতি): বস্তনিচন়্ সম্পূর্ন স্বাধীন (চা )। 4০00 

078515 (প্রতাস্থতি ): বস্তরনিচয় সম্পূর্ণরূপে অবস্থার দাস (4০0- 

1011160) ও পুর্ণ নিয়ন্ত্রিত । 

৪. [06515 ( স্থিতি): বিশ্বের আদি কারণ নিশ্চয়ই আছে। £770- 

06515 ( প্রতিস্থিতি ) : বিশ্বের আদ্িকারণ থাকতেই পারে না। 

এখাঁনে চারটি বিষয়ের সত্যিকার প্রকৃতি নির্ণষের চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে 

দ্বেখা যাচ্ছে, প্রতোকটি প্রপ্ন বা বিষয় সম্বদ্ধেই ছুবকম জবাব বা প্রতিজ্ঞা করা 

চলতে পারে। কাণ্ট বলছেন, একই বিষয় সম্বন্ধে যে-ছুটি বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা (স্থিতি 

প্রতিস্থিতি বা 7116515 ৪00 4১116006515 ) করা হয়েছে তাদের ছুটোকেই 

মান সত্য বলে যুক্তি দেওয়! যেতে পারে এবং ছুটোঁকেই সমানভাবে প্রমাণিত 
কর! যেতে পারে । এই চারটে বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে, প্রত্যেকটি বিষদ্ব 

সম্বন্ধে বিরুদ্ধ উক্তি করা হয়েছে যাদের কাণ্ট 70515 ও £1/01056515 (স্থিতি ও 
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প্রতিস্থিতি ) নাম দ্বিয়েছেন। এই অনংগতির কারণ দেখিয়ে কাণ্ট বলছেন যে 

আসলে বস্তগুলোতে কোনো বিরুদ্ধত! বা অসংগতি নেই; আমাদের যুক্তি বা 

মনন ( £২০35০০ ) এদের সত্যিকার স্বরূপ কথনে! জানতে পারে না, কারণ এই 

বিরুদ্ধতা আমাদের মননের মধ্যেই আছে (৮০৮1০০০৮০)1৭৫ 
হেগেলের মতে কাণ্ট যে কেবল চারটি 27070705 দেখতে পেয়েছেন, এ 

তার বিষম ভূল। £0000035 বা ০0200510602 ঘে কেবল চারটে ক্ষেত্রে 

আছে তানয়। পৃথিবীর সকল বস্তরই মধ্যে £১0000205 বা আত্মবিরুদ্ধতা 

বাসা বেধে রয়েছে চিরদিন। এই নিখিল বিশ্বের ছোটাবড়ো সকল সত্তাই যে 

৪1101179225 ( বিরুদ্ধতা ) দ্বারা বিধ্বস্ত হয়ে আছে, এ-তত্ব কাণ্টের চোখে ধরা 

পড়ে নি। হেগেলের মতে কাণ্টের দ্বিতীয় ভূল হচ্ছে এই যে কাণ্ট এই 

870100005কে আত্মমুখ বা ভাবগত (54015০0%5) জিনিল বলে মনে 
করেছেন। কান্ট বস্তত্গৎকে বিরুদ্ধতা দৌষ-হুষ্ট মনে করতে পারেন ন। 

মানুষের বুদ্ধিই রঙন চখম1 চেখে দিয়ে জগতকে দেখছে বলে জগতের এই চারটি 

90017005 ( বিরুদ্ধতা ) মানুষের চোখে ধরা পড়েছে । হেগেল একথার তীব্র 

প্রতিবাদ করে বলেছেন যে: বিশ্বসত্তা ও মন:সত্তার তুলনা করে একথা বললে 

অদ্ভুতই শোনায় যে বিরোধের ভূমি বা আসন বিশ্ব নয়, মন বা! বুদ্ধি।৬ 

হেগেলের মতে এই 206701005 (বিরোধ ) বাস্তব জগতের প্রত্যেক বস্তু, 

প্রত্যেক অণু-সরমাণুর মধ্যে অব্যাহত হয়ে রয়েছে । £00109]05 বা বিরুদ্ধতা 

বিষয়মুখ (০9চ15০0৮ ), বস্ত্গগতের প্রকৃত ও অব্যর্থ সত্য, বুদ্ধির মিথ্যা কল্পনা 

'বাস্থজন নয়।?? 

কাঙ্গেই যে-তন্বকে কাণ্ট সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সত্য বলে মনে করেছিলেন, সেই 

পাপ সপ লে 

৭৫. 14000101176 00 206, 170০00, 08076 085 8 050078] চি50950ত 69 18856 

80) 001)61010610103 2.1)0. 80611001019, চর 10010956৮16 86919 100 2019:010070. 0109 10111169, 

--৬৬917909 27119 1/0080 01 22604, 1). 09. 

৭৬, “35৮ 1 00173022501 1 108660690 096%9610 61)9 08809270901 61)৪ ০10 

8170 0109. 99361800 01 6109 170170, 16 0003 ৪6৮2 8012)1)09 00 1708/5-৮- 01786 015012156০0 

10999018, %710. 206 61০ ০:1৫, 19 0179 508 01 000:80106010.৮-- 8 211800) 116 10786 

0 115091, 0. 93. 

৭৭, [7219 16 11] 109 ৪0ি0৩20% 6০ 9৮7 61099 6109 410 00007059556 0০0 00187060. 

০ 009 10015099018] 01)190%8 (590. 170] 00982201059 : 60০ ৮00০9 10 911 01006৪ ০01 

0৮৪৮ 10100, ,271 81] 90061061005, 3,061008 800. 19098.--৬ 11800. 1778 17770$6 

07 26092, 10. 99. 
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তত্বকেই হেগেল বিস্তারিত করে সকল বিশ্বে আরোপ করলেন। দ্বিতীয়ত, ঘে 

তত্বকে কাণ্ট বাস্তবজগণের শ্বধর্ম না বলে বুদ্ধর রচনা বলে নির্ধারণ করে . 

গিয়েছিলেন সেই তত্বকেই হেগেল বুদ্ধিজগৎ ও বস্ত-জগৎ এই দুই ক্ষেত্রেই 
শাশ্বত ও বিশ্বজনীন ন্বধর্ম বলে নির্দেশ করলেন এবং এই ততস্বরেই নামকরণ 

করলেন ডায়ালেকটিক তত্ব |" 

একই বিষয় সম্বন্ধে একই কালে দুটো! পরম্পরবিরুদ্ধ উক্তি কর! চলশ্চে পারে 

একথা কাণ্টই বিশেষভাবে ও স্পষ্ট করে সর্বপ্রথম বলে গেছেন তার 2/70100005 

তত্বের সম্পর্কে। এজন্য হেগেল কান্টকে যথোচিত সাধুবাদ দিয়েছেন। 

হেগেলের মতে এই ৪0170105 তত্ব হল আধুনিক দর্শনের অগ্রগতিতে 
একটি বিশেষ গুরু তুপুর্ণ ধাঁপ ও 1বরাট কীতি।?৯ 

বিশ্বের সকল জড় ও চেতন বস্তর গতেই ছুটি পরস্পরবিরুদ্ধ শক্তি বর্তমান। 

প্রতোক বস্ত ও বিষয় সম্বন্ধে একই স্ঙ্কে একই কালে পরম্পর-বিরুদ্ধ উক্তি করা 

যায়; এই তন্বই হেগেলীয় ০0105015007 বা বিরোধ-তত্ব এবং এই বিরোধই 

জগতের ভিত্ত। এখানেই হেগেলীয় লঙ্জিকের, পূরতন আকারনিষ্ট (6010791]) 
লঙজক থেকে পার্থক্য স্পষ্ট । হেগেলীয় ল:'জক এখানে একেবারে বিপরীত 

ভূমিতে দাড়িয়ে আকারনিষ্ঠ লজিকের বিরুদ্ধতা করছে। 

আমরা আগেই দেখেছি যে আক্কারনিষ্ট স্তায়েবু (2017031 1,981০) ভিত্তি 

হচ্ছে অ-বিরোধ নীত (153%৮ 0 1007-5018520106101) : যে বস্ত যা 

আছে, তাই আছে; একই কালে কোনো বস্তু তার রুদ্ধ বস্ত হতে 

পারে না। হেগেলীয় লাঁজক বলছে, বিরোধই বিশ্বের সকল চিন্ত। ও 

সকল-বন্তর স্বধর্শ। বিরোধ-নীতিই ([2আ 06 0070501০001) ) জগং- 

ববর্তনের সব চাইতে বড়ো তত্ব: যে বস্ত ঘ', সে একই সঙ্গে তাই এবং 

তা নয়; সে বস্ত স্বয়ং ও ম্ব-বিরুদ্ধ, এই দুই-ই । এই কারণে হেগেল আকার নিষ্ঠ 

স্তায়ের (809:2091 1,0£10) মৌলিক বিধি__ অভেদ-নীতিকে (1৪ ০৫ 

10610 ) তীব্র আক্রমণ করেছেন এবং তাকে অসত্য ও ভিত্তিহীন প্রমাণ, 

৭৮, 70 6100 701009145 01009 10108690295 ১41) টে 9711] 8169:58 ৭95০1179 

৪৯109 (১8919061081 17001067009 7) 150610.--৬2119,69 . 07126 1,১0০ ০0 £29091, 0. 99. 

৭৯, 4019 ০৫ 6109 15056 1007১0506 591)৭ 117 609 [00£1985 ০1 ১107610) 13011098608)5” 

এবং 4৮ 127686 801959170056 ৮ 609 010610%] 00110501075-1716 15000 21 22001.. 

10. 123-101. 
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করতে চেয়েছেন । তার বিপরীতের অন্স্যাতি তত্ব (110061-76050210101 0: 

000051055 ) আকারনিষ্ঠ স্তায়ের মৌলিক বিধিগুলির একেবারে বিপরীত যৃতি। 

তিনি বলেন, প্রতিটি প্রকৃত বস্ততে একই কালে ছুইটি বিরুদ্ধ উপাদান বর্তমান , 
কাজেই এ বস্তটিকে জানা মানে তাকে এ ছুটি বিরুদ্ধ উপাদানের একীভূত 

সত্তারূপে জানা ।৮9 

অভেদনীতি (12আ 0£ [11090100 ) সম্দ্ধে হেগেল বলেন যে, এতে 

জ্ঞানের বুদ্ধি হয় না এবং এই বিধি অনুযায়ী কোনো প্রতিজ্ঞা (02100091607) 
গঠন করলে, বিধেয় (01501০39 ) নতুন কিছুই বর্ণনা করে না উদ্দেশ্য ( ১৫১- 
1০6) সম্বন্ধে । ৭১৯ £১* বললে? কিংবা “টাদ টাদই* অথবা “সমুদ্র সমুদ্রই” 

_এই-সব প্রস্তাবে আসলে কিছুই বল! হল না। প্রতিজ্ঞ গঠনের (100০931- 

01070. 10177361012) প্রাথামক নিয়মকেই এই-সব প্রস্তাবে অন্থীকার করা 

হয়েছেঃ কারণ উদ্দেশ্য (১0৮16০৮ ) ও বিধেষের (016010০30 ) মধ্যে ভেদ 

থাকবে এই বাবস্থ(হ হল যে-কোনো প্রতিজ্ঞার প্রধান বিশেষত্ব |” 

তারপর হেগেল আরে এক যুক্তি দিয়েছেন ষে, এই অতেদনীতি (153 ০৫ 

[0606165 ) আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞ তার বা উন্ড্রিয়জ্ঞানেরও বিরোধী 1৮২ 

হেগেলের মতে, সত্যিকার অভেদ্দ (1061761 ) হল স-ভেদ তাদাম্ম্য | 

৮০, +৮-858৮৮ 20008] (101) 11501502 2॥ ০০-৪১৯১6৪:০০ ০£ 9701)0590. 9190001)৬, 

01059000601, €০ 15100, 0, ]]) 06118: 0705, 60 90173101010 8 0,9০6 19 60)- 

ড81676 60 0105 00119010089 ০ 7 9৩ 2 ৫01001900 81010 ০01 010)০496 096০9101211) 

2610775, 77115 15986 ০1 229961, 0. 10০. 

৮১৭ 1]]015 7008,112, 509699%0. 0110176 2 00 19৮ 01 6007100, 18৫10060286 026 0109 

19৭ 0? 20361%0% 0100.078092)0806,00006 000০3167018] 000 16501 ৩00৮2030৮8৮ 

107 8 10:০09576300 818,59 10201021985 % 01561206102) 066558615 901)180% 200 0:0017968-” 

»-77110 1,000 01 £19094, 0. 31-14. 

৮২, +10 018 8119690. 95799116168 ০01 0106 1906-00908 220%% 09 00100590. 019 

10150188] 93091191769 01098 150 1170. 60010108০0৮ 0208 00220010610218 ০07, 97098109 181 

880002081)06 /1৮1) 0015 1857 8150 01086 00 ০১৯১6০)০৪ 01 8%1% 10070 10860 000- 

1010709০916 0৮692870095 8169 6159415811700 01 01015 10796917060 196 (& 01810961375 

৪, 018709% , 319,8109655812) 1১ - 1008610901510) ১ 110 75-77-0070) 0088 6105 0.939759 6০ 

09, 1909690 91115, 10196 18 ০010911515 2006662 92 667)92] 0৯001062006, 7079 10016 

10101) 89:5009]% 70:01003)05 80010 1558 &1)0 0106 501১0199610 0110 317) ৬5101019 2১101)0 

৮167 829 58710 17959 10718 10960 01901901600 161) 10225011051 00100110010 901089 ৪5 ৮৮০1] 

8৪ 11] 6116 01109010185 01 1099010. 77716 1/00%0 0 119061, 0. 214. 
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শুধু অভেদ (10500 ) বললে য| বোঝা যায় সে হল অবাস্তব---950280 

[06105 00 006 6301910170৫ 211 011670০৩.৮  অভে্ব (1061)065 ) 

সর্বত্রই ভেদকে (৫12579706 ) লুকয়ে রাখে নিজের মধ্যে। খওবুদ্ধি 

( 51006158154108 ) যখন প্রত্যেকটি বস্তকে আলাদা আলাদা করে দেখে, তখন 

সেই বস্তগুলির অভেদকে ([4697061$5 ) দেখে না, প্রকৃতপক্ষে তখন বস্তু গুলির 

মধ্যে পরস্পরের ভেদকেই ( 41821621006 ) সে প্রবল করে দেখে । “সাগর হল 

সাগর” “চাদ হল টাদ” একথ। বললে প্রায় এই ধারণাই হল যে সমুদ্র, চাদ 

ইত্যার্দি সবগুলি বস্তই পরস্পর থেকে প্রখর ও ইউদ্নগ্র পার্থক্য আলাদ! হয়ে 
আছে। কারুর সঙ্গেই কারুর কোনো নম্পর্ক নেই। জগতের সবগুলি বস্তই 

যেন বিচ্ছিন্ন, একান্ত নিলিপ্ত ও পরস্পরের প্রতি একান্ত উদাসীন ও বিমুখ হয়ে 

রয়েছে । হেগেল তাই বলছেন : 

আমাদের সামনে য! আছে তা অভেদ নয়, ভেদ । কিন্তু বস্তগুলিকে পৃথক 

মনে করেই আমরা ক্ষান্ত হই না। আমরা তাদের তুলনা করি এবং তখন তাদের 
সাদৃশ্য ও বৈসা দৃশ্য দুই প্রকাশ হয়ে পড়ে ।”৩ 

জগতের সকল বস্তই তা হলে একই সঙ্গে সদৃশ ও অ-সদৃশ। সাদৃশ্ঠকে ছেড়ে 

অনাদৃশ্তয নেই, এবং অসাঘৃশ্ঠকে ছেড়ে সাদৃশ্যের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। সাদৃশ্বের 

মধোই অন্ুশ্্যত হয়ে রুয়েছে ভেদ (012572170০5 )1 এই অন্ত ভেদই 

(1 8011০101615 ) হেগেপের মতে বিরোধ (01070951007 )1৮৪ 

কাজেই [1276165 বা অভেদ বলতে হেগেল বোঝেন সভেদ-অভেদ (৫126- 

217০2-00-7-1061705 ), কারন জগতে বিশ্রদ্ধ ও পরম অভেদ (95010 

106005 ) বলে কিছু নেই। এই স-ভেদ তাদাত্যকেই হেগেল ““বিরুদ্বতা,' 

বা ০99০31507 বলে আখ্যাত করেছেন এখানে । 

৮৩. “1590 ০ 159 09109 05 6091909792১ 10৮ [09786165, 006 1)570108)09,1+ 

»..1০ 00 12)06 4000 ৪6 0013 10817, 0059567, 07 768:00. 01210005062] 88 01091015, 

ডড০ ০070210870 61877 070 চ100 20060618070. 0088 01500 650 £0800798 ০ 

11150610983 ৪10. 10101115917089,+--716 29750 01 £2601, 79. 217. 

৮৪, 41017976009 11701911016 75 88861610,1 01701:81809, 0106 7308101$9  91)0 6109 

969,659. *** 5 0306 18 71020 1510] 12 /008 0008: 8100. 18 01]5 21) 30 18 85 0106 

01891 18. 17198010181] 01619170038. 6109191020 090003161090 ; &000101776 &0 1101) 

1 01106197605 7596 ০017002607৮ 27%/ 0972 00 05 265 ০00091১7776 1706 

0 717721, 10. 219. 
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তারপর জগতে কোনো বস্তই স্থির হয়ে বসে নেই। চন্নাচরে সর্বত্র অপু. 

পরমাণু সবই পলে পলে ব্দলে যাচ্ছে, কাঁরণ গত বা বিবর্তনই জগতের অমোঁধ 
পথে সত্য। যেখানে সবাই সর্বক্ষণ কেবলি বদলে যায় ও নিত্য নৃতনরূপে রূপায়িত 
হয়ে চলে, সেখানে একান্ত অভেদ বলে কিছু থাকতে পারে কি করে? কোনো 
ছ্িনিসই অ-ভিন্ন (146770081 ) হয়ে থাকছে না। চলিষণণ জগতে অভেদ নীতি 
(18৬৮ 096 [96160 ) নিতাস্ত কল্পিত বিধি এবং এর জন্ম হয়েছে সেই 

থেকে যা খগডবুদ্ধির স্বধর্ম ; আর সে বর্ম হল বিহূর্তন (80156 17061186706 
01 20502561070 ) | 

এই রকমে অভেদ নীতিকে (19৮ 0 106170 ) বিধ্বস্ত করে হেগেল 

বহিতূক্তি মধ্যপদ নীতির (1[.8%/ 0৫ 7০194641901 ) প্রতি তার অস্ত 
প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেন, এই নীতিও অসংগতিকে এডাতে গিয়ে নিজেই 

অদংগতিতে (০0170010001) জড়িয়ে গেছে । পরম্পর-বিরোধী সংজ্ঞা 

একই কালে একই বস্তুর ওপরে অ!রোপিত হতে পারে না, একথা ঠিক নয়। 

হেগেল বলেন, সকল বিবোধের উপরে এমন একটা ভূম আছে যেখানে বিরুদ্ধ 

ছুটে! সংজ্ঞাই সুরক্ষিত হয়ে সাঠ্গুন্যে বিধুত হয়। “পুবে ৬ মাইগ” বললে 

এবং “পশ্চিমে ৬ মাইল” বললে তক্ষণ মনে হয় যে প্ুব পশ্চিম ইত্যাদি সংজ্ঞার 

সর্ব-সম্পর্বশূন্ত একেবারে শুদ্ধ ও অর্বশেষিত “৬ মাইল” বলে একটা কিছু 
আছে, যা পুবও নয়, পশ্চমও নয়, কিংবা পুব9 হতে পারে, পশ্চিম ও হতে 

পারে ।৮৫ 

আসলে অস্মি ও নাস্তি ছুটো আলাদা বস্ত নয়। এদের গোডায় গেলে দেখা 

যাবে, অস্তি-নাপ্ত মিলে এরা একই জিনিস ।৮৬ 

যেবস্ত একদিক থেকে দেখলে “অন্তিমুলক, অন্য দিক থেকে দেখলে সেই 

৮৫, “4 1017560 &1617017& 0174, 20 895০76 ১1167811% 09015976511) 01682 

০০১ ৪ 6] & ৮101) 0৪ 21610110717 7507 751 5100 107০1) ৮৮ 00 38120600100 0৭596 

1716৭100 /16]) 1 2100 - ০1)70618, 101 তি 00067008168 00 00৪ 1৩৭০, 97)0 

- আআ খে) 6 1210169 10 01)0 112,81১ 2১011 700. 7 08505] 08৫1) 011762) 6009 0 7701198 

০01 19) 0: 819০০ 5000591] 1085৮ 95৪5 এ৩:9 260 50৭ এ: 60০ ০00 08817 7789 

17050 ০01 236061, 0, 220. 

৮৬, 106 ০ 7১০0৬৮৮৮876 ৮৮ 1০066০20, 00০ 98006 00800004916) 

30181) 00 0815770৫180 06 061)6৮,- 2712 75700 01 22061, 0. 328 



৯৪ হেগেলীয় দর্শন 

বন্তই 'নাস্তিমূলক। একই সত্তার এ-পিঠ ও.পিঠ টব এর! আর কিছু নয়। 
ৃষ্টান্তস্বরূপ হেগেল বলেন : 

১. দেনা ও পাওনা (09003 ৪180 85360) স্বতন্ত্র জিনিস নয়। এরা 

একই পদার্থ। যা দেনাদার়ের কাছে নাত্তিযূলক, পাঁওনাদারের কাছে 
তাই একাস্ত অস্তিযুলক। 

২. পুবের পথ ও পশ্চিমের পথ (006 ৪ ০ 09০ 5.3: 200. 006 ভাওয 

£০ 01১2 ৬/50) আসলে একই পথ। যে পথ পুবের দিকে গেছে 
বলে মনে হয়, অপরদিক থেকে তাই পশ্চিমমুখো মনে হবে। 

৩. উত্তর মেক ও দক্ষিণ মেরু আলাদা করা মুশকিল। একট!কে ছেড়ে 
অন্তটি হতে পারে না। 

৪. ধনাত্মক ও খণাত্মক বিছ্যুৎ আলাদা কিংবা স্বতন্ত্র সত্তা নয়। একে 

অপরকে অব্যর্থরূপে সথচিত করে। 

«€ জৈব ও অদ্গব প্রকৃতি (07491710 2170. 11701811710 12016 ) £ 

পরম্পর সংশ্লিষ্ট ও অবিচ্ছেদ্য। 

৬ জড় প্রকৃতি ও মন (টব 30516 2190 1৬0. ): মন ছাড়া জড় নেই 

ও জড় প্রকৃতি ব্যতীত মনের অন্তিত্বও নেই। 

এখানে হেগেল 97990510100 মানে করেছেন দুটো বস্তর মুখোমুখি প্রথর 

বন্ধ; কেবল পার্থক্য বা বিভিন্নতা নয়__ যে বিভিন্নতা কোনো বস্তর অপর 

হাজার হাজার বস্তর সঙ্গে থাকে। দৃষ্ান্তত্বরূপ বলা যায় যে, “দেনা” জিনিসটা 

কেবল “পাওন।” থেকে নয়, পৃথিবীর অন্যান্ত অগণিত জিনিস, যেমন “হাসের ডিম' 
*পাথর” “সৌন্দর্য ইত্যার্দি থেকেই পৃথক । এখানে কেবল পার্থক্য বা 165- 

2106 বর্তমান রয়েছে, ছন্দ নেই। কিন্তু 'পাওনা'র সঙ্গে দেনা'র একট! 

মুখোমুখি সোজা বন্দ রয়েছে যা অন্ত বস্তর সঙ্গে নেই। এই রকম ধনাত্মক বিদ্যুৎ 
ও খণাত্মক বিদ্যুৎ, পূর্ব ও পশ্চিম ইত্যাদির সঙ্থন্ধেও এ একই কথা বলা চলে। 

এ"লব ক্ষেত্রে সাধারণ ভেদ মাত্র (10616 016271617০5 ) নয়, এখানে প্রধান 

হয়ে মাথা উ চগ়ে আছে বিষম ছ্বন্দ। হেগেলের কথার £ 

[18 01000510101) 03৩01661600 25 1500 ০0151000660 ৮5 2%9 

90০6, ০৪০ ৮5 57900610006 00061825566 00 50800. 0561 8821786 

£65 0006, 0003, 001: 638050916) 110089010 1090016 15 1500 00 ৮6 
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4০015100160 1731615 59006011)£ 6156 10217 01531810773 001) 1006 006 

1755255315 81610159515 0৫ 167--7172 108£0 0 7275891, 0. 222. 

পদার্থবিজ্ঞানের মতানুসারেও বিরোধই (077905800 ) প্রকৃতির রাঁজোর 

সাধারণ বা বিশ্বজনীন বিধি (02852152113. 061520176 01১০ 10016 

06720016577 10850 ০2651, 0. 223) । বিজ্ঞান সর্বপ্রথমে চৌস্বকতত্, 

(789806050 ) মেরুবৈপরীত্য ( 9018:15 ) আবিষ্কার করেছে, এবং সেই 

মেরু্ধর্ম (019115 ) বিরুদ্ধতার দৃষ্টান্ত বৈআর কিছুই নয়। কাজেই হেগেল 
বহিভূ্তি অধ্যপদের নীতিকে (12৬ 0৫ 70106 7191০ ) অস্বীকার করে 

বলছেন বিশ্বের সর্বত্রই একই সঙ্গে একই কালে পরস্পর-বিরোধ মিলেমিশে বাস 

করছে. এবং কোথাও “এটা কিংবা ওটার” ( চ.105০1 0.) কোনো! স্থানই নেই । 

বিরোধই হল বিশ্বের প্রেরণা-নীতি ( 750512€ 011761016 ), কাজেই “বিরোধ 
অচিন্ত্যনীয়' একথা বলা হাস্যকর ।৮? 

হেগেলের কাছে বিশ্বঙ্গগতের যূলতত্বই হল 'বিরোধ' বা ০0705801060 

এবং বিশ্বনাট্যের সকল অশ্যায়েই কেবলই একই তত্বের জর়্যাত্রার ইতিহাস 

লিখিত হচ্ছে। জড় ও চেতন, বহির্জগৎ ও মনোলোক -_ সর্বক্ষেত্রেরই আদি; 
মধ্য ও অভ্তযলীলা হচ্ছে এই 1.9 0৫ 00106901511017 ব! স্ববিরোধ তত্বের 

কুটিল বিল্বাসের বিচিত্র ইতিহাস। কাঁজেই আকারনিষ্ঠ স্তায়ের ( 0000] 
[,0£1০) মৌলিক ও বিশ্বলৌকিক বিধিগুলি কেবলি বিভ্রান্তবুদ্ধির কর্ন]। 

অভেদনীতি (1.2 0£ 1067015 ) এবং তারই অপর পিঠে বিরোধ নীতি 

(1,2আ 06 00208010010 ) ও বহিতূ্ত মধ্যপদের নীতি (1,0৮০: 

75019050 ?11001৩ ) ভিত্তিহীন, অবাস্তব ছেদ! কথার কচকচি মাত্র; স্থতরাং 

বর্জনীয় । 
স্থিতি, প্রতিস্থিতি ও সংস্থিতি (06515, 4£00056515, 95100136515 ) 

৮৭ £[009698,0. 0৫ 81998088 05 60 2708537 0£ 105:010000. 2119015 ( 1১101) 59 

8106 2082) 0 90৪62৯০6 002309156910.0176 ) ০ 91700]0. 1801797 8%5 ; [97501021708 

38 0000819, 1২816006020 7095%920 750 270 69:61, 20610009110) 609 0210. 0£ 11081001001" 

0 2)9607:9, 2৪ 60878 80 15979 ৪001) &0 8086906 405:76156:-- 0” 8৪ 609 10.001400.0- 

3208 00911065105, 1096959 630868 85 00700290697 %5160 01926))08 8৪1)01 01019081৮01) 

3 155916-+ 00105501098800 58 009 দণাতে 200511)8 01115010019 ০৫ ৮100 ০৮] 7 800. 1৮ 38 

25050910058 60 895 6098৮ ০০00090200100 1৪ 00001010016, 216 75000225061. 0.999, 
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প্রত্যেকেই আগেকার ধাপকে নিরসন করে (78£86০ ) নিজের আসন পাতছে। 

জগতের সব বস্তই যণ্দ এমনি করে স্থিতি-প্রতিস্থিতি সংস্থিতি ইত্যাদি ক্রমে 

পরম্পরকে নিরসন করে করেই পরিবর্তিত হতে থাকে, তবে এই গতির নগদ ফল 
কী দাড়ায়? সকলেই যদি পূর্ববর্তীকে বাতিল করে (৪১:০850 ) নিজেকে 
কায়েম করে, তবে শেষ পর্যন্ত ফল দাড়ায় “মহতী বিনিঃ। নয় কি? 

হোগেল এই প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে ভায়ালেকটিকের ফল সর্বদাই অস্ভিযূলক 
বা 905105। প্রতিস্থিতি যদ্দিও স্থিতিকে নিরসন করছে এবং সংস্থিতি 

যদিও প্রতিস্থিতিকে নিরসন করছে, তবুও সংস্থিতি নিজে অন্যিযুলক ; কারণ 

নিরসন (77689601।) মানে এখানে একেবারে পুরো নিরসন নয়; অর্থাৎ 

নিরসন সবটুকুকেই নিরস্ত করে না; কিছু অংশকে বাচিয়ে রেখে সংস্থিতির 

ভাগ্ডীয়ে জম! রেখে দ্বেয়। সংস্থিতি যদও নিরসনের নিরসন (106821100 01 

1289007।) তবুও তার নিজের পর্ণপুটে-__ স্থিতি ও প্রতিস্থিতি এই ছুইয়েরই 

খানিকটা অংশকে সযত্রে রক্ষা ক'রে এবং স্বকীয় ভাগারে থেকেও কিছু দান ক'রে 

একট। উচুদরর়ের সংস্থিতিজা'ত উপাদাীনকে গড়ে তোলে । এইজন্ত প্রত্যেকটি 
সংস্থিত প্রতি স্বরেই উচ্চতর কজন করে করে জগৎকে সম্দ্ধির পথে এগিয়ে 

নিয়ে যাচ্ছে । ভায়ালেকটিকের এই সজনী প্রতিভা আছে বলেই বিশ্বের বিবর্তন 

সততই স্থজনযূলক; ধবংসমূলক নয় ।”” ্ 

কাজেই হেগেলীয় 'নরসন (788£30100 ) কেবলি নেতিবাচক নয়; অস্তি- 

বাচকও বটে। এর এই অত্যাস্চর্য রক্ষণশীলতা প্রারুতজনের বিদ্যাবুদ্ধির কাছে 

নিতান্ত দুর্বোধ্য ও চমৎকারী বলে মনে হয়। এই নিরসন (06£2000) নাস্তিক 

বটে, আবার নাস্তিত্ব নয়ও বটে। অর্থাৎ অন্তি নাস্তি দুইয়ের সমাবেশেই এর 

অলৌকিক রূপ-বৈ চিত্র্যে আমাদের এই লৌকিক জগতে অিন্ত্যনীয় নৃতনত স্থজন 
করেছে। যাকে ডায়্ালেকটিক মারছে, তাকেই আবার অভিনব কৌশলে বাচিয়ে 
রেখে জগদগতিকে সমৃদ্ধ বরেছে। ফলে এই গতি (10058076170) শুধুমাত্র 

গতি থাকছে না; হয়ে দীড়াচ্ছে “প্রগতি” (01087653 )1৮৯ 

৮৮, সা0: 006 0059019, ৯0101) 01001508 29 0109 98016 01 018,600805 38. 060809১ 

2 1630], 86 009 88178 03100 610 00810156716 00756%1008 ৮1256 2৮ 1650168 (02 

80807060 1010 3656] 2100. 1776806 1026 0110 ০. 0960:6,-076 200০ ০01 226091, 

0. 1529. 
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হেগেলীয় দন ৯৭ 

ভায়ালেকটিকের ফল অস্তিধূলক, সকল নিন্বসনের পরেও একটা নিশ্চিত 
অবশিষ্ট থেকেই যায়, যা জমার ঘরে লাভের অস্ক হয়ে টিকে থাকে । কাজেই 

জগদ্ব্াপারে সব পরিবর্তনের ফলম্বরূপণ বুদ্ধি বা ভর্বগতিই দাড়িয়ে যায়। 
এখানে ভায়ালেকটিক ক্রমবিবর্তন (৮০1০7 ), প্রগতিযূলক হয়েই এগ্রিয়ে 

চলেছে ধাপের পর ধাপ পার হুয়ে। সমস্ত বিশ্বে এই ক্রমিক বিবর্তন বয়ে চলে 

অগ্রগণতঃ পথে। কেবল জড় জগতে নয়, মানুষের চিত্তঙ্গগতে ও বর 

জগতেও এই ক্রমবিবর্তন অকাট্য সত্য। 

সকলেই জানে, 'ক্রমবিকাশ' তত্বকে ডারুইন জগতে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। 

কিন্তু ভারুইনের আগেই হেগেলের বিশাল কল্পনা জগদ্গতির ছন্দকে রূপ দ্দিতে 

সমর্থ হরেছিল। তবে হেগেলীয় ক্রমবিকাশের রীতি অনেকটা স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট । 

ডায়ালেকটিকের ত্রিপাক্ষিক ( 0:1901০ ) ছক হেগেলীয় ক্রমবিকাঁশের বিশেষত্ব । 

তার মতে এই তিনটি ধাপকে বেয়েই ক্রমবিবর্তন সম্মুখে বিসপিত হয়; এবং 

নিরলন :196830102. ) বা বিরোধই (০020:80106)0 ) এই বিসর্পণের গোড়ার 

রহস্য । এই ক্রমবিকাশতত্ব সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে। এখন এইটুকু 

বললেই হবে যে হেগেলীয় ক্রমবিকাশ ত্রিপাক্ষিক ছক ( 08010 0866োাও 0: 

অন্যায়ী বিকশিত হচ্ছে এবং 0109£555 বা প্রগতিই এর ফল। হেগেলের 

চ71500150£  চ0119500105৩ এই নীতিকে অবলম্বন করে ইতিহাস ও 

সভ্যতাকে ব্যাখ্যা করেছে । সেখানেও দেখানো হয়েছে যে 011677051 ( প্রাচ্য ), 
08581021 (ক্লাদিকাল ) ও 7:5060071০ (টিউটনিক ) এই ক্রম অনুসরণ করে 

জগতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অগ্রসর হয়েছে । সংস্কৃতির সর্বনিম শ্তরে এশীয় 

সংস্কৃতি (45180001551 )। তার পরের ধাপে স্পষ্ট হল গ্রীক-রো'মক 

সংস্কৃতি এবং এই সংস্কৃতি এশীয় সংস্কৃতি থেকে উন্নততর । পরের ভ্ভরে মানব 

সভ্যাত্ডা আরে! এক ধাপ এগিয়ে গেছে । এই তৃতীয় স্তরে জন্ম নিয়েছে জার্শীন 

সংস্কৃতি। এই সংগ্ক'ত আগেকার ছুটি সংস্কৃতি নিরসন করে তাদের চাইতে 
উচ্চতর ভূমিতে আসন প্রতিষ্ঠা করেছে। পৃথিবীর সভ্যতাও এই ব্রিপাক্ষিক 
ক্রমে পুস্পিত হয়ে উঠেছে জার্মান সংস্ক্ততে এবং এই জার্মান সংস্কৃতি পুর্ব 

সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ ও রূপ । এই সকল ক্ষেত্রেই হেগেলের ডায়ালেকটিক 

1082%65010 ০1 ০0810) 91990120 0:0709361015 71001) 986 09001000602). 6008 69016 1০0৮ 

00৩ 5917 1958020609৮ 18 09 8 198010%0% 8100 2৮06 810 310012790.8%66 3)০610178,7৮ 

776 109056 ০1 276067, . 169. 
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৭৮ ছেগেলীয় দর্শন 

নীতিতে বিশ্বজগৎ অমোঘ নিষ্মে উন্গতির দিকে চলেছে। এই চলা হুল 
07520 10056106700 বা অগ্রগতি এবং একে হেগেল বলেছেন 406৮০1০০- 

176180 বা উন্নতি। ূ 

আরেকটি তত্ব হেগেল বিবৃত করেছেন যার সঙ্গে এই ক্রমবিকাশ তবের 

সম্পর্ক রয়েছে । সে তত হচ্ছে গুণ ( ৫09110 ) ও পরিমাপ (0021)0105 ) তব । 

8০174 সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ছেগেল বলেছেন যে, সমস্ত খণ্ডিত সভার 
( 861176 196017017863 ) একটা বিশিষ্টতা (0173180661 বা 100৫5 ) আছে 

যাকে তার গুণ (211 ) বলা যায়।৯০ 

অপরপক্ষে, প'রমাণও (00210 ) বস্তুর একটা বিশিষ্টতা বটে? কিন্ত 

এ দ্বশিষ্টত! বাইরের জিনিস, এর সঙ্গে বস্তুর শ্বরাপের কোনো গৃঢ় সংযোগ নাই। 

কিন্ত তাই বলে “গুণ ও পরিমাণ" পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন নয়। এদের 

পরস্পরের মধ্যে নিগৃঢ সম্বন্ধ রয়েছে; একে অপরের মধ্যে লু্ধ ৰা বিকশিত 

হচ্ছে। একদিকে এক যেমন অপরকে খণ্ডিত করছে তেমনি অন্তদিকে এক 

অপরে পরিণত হচ্ছে। গুণের পরিবর্তনে পরিমাণের পরিবর্তন হচ্ছে, আবার 

শরিমাণের পরিবর্তনে গুণও পরিবতিত হচ্ছে।৯১ 

কোনো বন্তর পরিমাণ বাড়াতে থাকলে, সঙ্গে সঙ্গে এঁ বস্তর গুণেরও যে 

পরিবর্তন হবে ত! নয়। কিন্তু ক্রমাগত পরিমাণ বাড়াতে থাকলে এংন একটা 

সময় আলে যখন এ বস্তর গুণের প্রবর্তন হয়ে যায়।৯২ 

হেগেল অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই পরিবর্তনকে বুঝিয়েছেন। যেমন 

জল: জলের উত্তীপ আছে। কিন্তু জলের এই উত্তাপের সঙ্গে জলেয় তরলত্বের 

সম্পর্ক প্রথম অবস্থায় চোখে পড়ে না। কিন্তু জলের তাপ ক্রমাগত বাঁড়ীলে 

এমন একটা সীমায় এসে পৌছবে যেখানে জলের স্বরূপগত একটা বিপুল 
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৯২০20 006 026 18170, 006 75806162619 £6961798 01 6213882109 70087 10৪ 

$106190) ছ100050 87606106 19 ৫081165, 070 656 04291 11970, 6015 1170:0858  &৫ 

81701000601, 17015501161 00008৮1699১ 1085 10801001605 09300901178 01০1 00৪ 

07816601615 977%786.-- 28 7706 0 116061, [১ 902. 



হেগেলীয় দন ৯৯ 

পরিধর্তন ঘটে ঘাবে,জল বাপ হয়ে ধাবে। তেমনি জলের তিত্রফার ভাপ 

যদি ক্রমাগত কমানো যায় তবে কোনো একটা নিদিষ্ট পরিমাণ তাপ 
হাঁসের ফলে জল জমে বরফ হয়ে যাবে । এমনি করে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় 
জলের গুণগত গভীর একটা পরিবর্তন হয়ে গেল দেখতে পাওয়া যায়। 

দৈনন্দিন জীবনেও দেখা যায়, “খরচের” পরিমাণ বাঁড়াতে বাড়াতে এমন 
একটা জায়গায় এসে পৌছবে যেখানে খরচকে 'লোভ ও অমিতব্যদ্থিতা' বলা 
হবে। সাধারণ অর্থে খিরচ' আর খরগ নেই, রূপান্তরিত হয়ে একেবারে ভিন্ন 
বন্ততে পরিণত হয়েছে। গানের জগতেও এর দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়। 

এই পরিমাণগত ( 827009056 ) পরিবর্তন থেকে শেষে যে গুণগত 

( এুএ211020% ) পযিব্তন হয়ে দীড়ায, একে ছেগেলের মতানুষায়ী একটা 

বিপ্লবও বল! যেতে পারে। বস্তর গুপ-সংঘাতের মধ্যে এমন একটা স!ংঘাতিক 

বা! আমূল বিপ্লব সাধিত হয়ে যায়, ঘার ফলে একে আর সাধারণ পরিবর্তন নাম 

দেওয়া সংগত নয়। একটা বিশেষ সীমা আসার আগে পর্যন্ত গুণগত পরিবর্তন 

তেমন চোখে পড়ে না বা তেমন কিছু হয়ও না। কিন্তু এ বিশেষ 

সীমাতে এলেই গুণজগতে যেন একটা আকন্মিক বিপ্রব ঘটে যায়-_ যার ফলে 
আগেকার অবস্থা থেকে পরের অবস্থা একেবারে সম্পূর্ণ অভিনব হয়ে দেখা দেয়।*৩ 

প্রক্কতির ও মানুষের রাজ্যে এই ধরনের আকন্মিকতা৷ সর্দাই দেখা যাচ্ছে। 

ছেগেলের সমস্ত ্তায়শীস্্ই একটা বাঁধাধরা ছক, এবং এই ছকের সবগুলি 

বৈশিষ্ট্যই জগতের ছোট-বড়ে! সকল ক্ষেজে সকল প্ররিবর্তনের উপর খাটবে। 

প্রমাণ থেকে গুণেতে এই আকন্মিক রূপাস্তরও জগতের সর্বকালিক ও সর্বদেশিক 
রীতি। প্রক্কৃতি যেন সমান বেগে চলেন না কখনো ; মাঝে মাঝে ঘাটিতে ঘাঁটিতে 
এসে প্রক্কতিদেবী যেন উল্লন্ফনে (10107 ) চলার গতিকে বাড়িয়ে নেন। 

এতে এই দীড়ায় যে হেগেলী'য় ক্রমবিবর্তনের প্ররূতি বৈপ্রবিক এবং এর 

প্রগতি ধাপে ধাপে এগিয়ে আকন্মিক ও আমূল রূপান্তরের তিতর দিয়ে বিবতিত 

হয়। সমস্ত বিশ্বে পরিবর্তন ঘটেছে অহরহ । দিনে রাতে, অলক্ষ্যে অতি ধীরে 

এই নীরব পণ্রবর্তন হুম্ম আকারে তিল তিল করে জমে উঠছে; এই ছোটে। 

৯৩, 11505 10100988 01 2965%5079, 51155000 80106815 816917086917 83 8 10299 ০081786 

2) 00%176165, 9120 60281 89 & 300091 795018102. ০0 0081016% 11760 0081165, 238 0৪ 

৪)১5188800. 7১09 699 (8979 ০৫৪ 7১008 ( 00,0669০ ) 1)005.+--(7116 15906 01 726061, 

চ, 204.) 
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ছোটো নগণ্য খবরিবর্তনেয পরিমাণ বাড়তে বাড়তে একফিন এমন একটি লংকট-' 

সীমাতে এসে পৌছাবে, যেখানে অতি সামান্ত ও ক্ষুদ্র একটা! পরিবর্তন ঘটলেই 
অকম্মাৎ অভাবনীয় একটা বিস্ফোরণের মতো বিরাট বিপ্লব ঘটে যাবে । এই 

বিপ্লব প্রকৃতির বিবর্তনকে এক নিমেষেই উচ্চতর ভূমিতে তুলে দিয়ে এক 
অচিস্ত্য ও অভূতপূর্ব প্রগ“তর পথ খুলে দেয়। এই হিসাব অনুসারে স্থিতি থেকে 
প্রতিস্থিতি হচ্ছে একটা গুণগত পরিবর্তন ( 2531103055 0009202৩) বা 
আকন্মিক আধুল বিপ্লব; তেমনি প্রতিশ্থিতি থেকে সংস্থিতিও আরেকটা 
সুগভীর ও উচ্চতর পরিবর্তন ৷ হেগেলীয় ক্রমবিকাশের এই হল মূলত এবং 
মোটামুটিভাবে এই ভায়ালেকটিক প্রগত্তির গোড়ার ক'টা কথাকে এখানে অতি 

সংক্ষেপে বিবৃত করা গেল। হেগেলের ভায়ালেকটিক তাঁর লজিকের যূলতব্ব 

তারই প্রয়োগ নানাভাবে বিশ্বের সকল গতি ও সত্তার ওপরে করা হয়েছে তীর 

স্তায়শান্ত্রের সর্বত্র । এই ডায়ালেকটিকের সবগুলি প্রয়োগ, তথা তীয় ল্জিকের 

সবগুলো তথ্য আমাদের এখানে দরকারে আসবে না। শুধু ডায়ালেকটিক 

জড়বাদ যে তবটুকুকে চয়ন করে নিয়ে স্বকীয় মতকে পোষণ ও প্রতিষ্ঠা করার 
কাজে লাগিয়েছে সেই ততটুকুকেই এখানে সংক্ষেপে দেওয়া গেল। তার বেশি 
আমাদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক । 

উপরের অ'লোচনায় দেখা গেল যে ডায়ালেকটিক নীতি হুল নিরসনের 

নিরসন বা বিরুদ্ধ-সমন্বয় নীতি। ১. সমস্ত বিশ্বের সকল পরিবর্তন ও বিকাশ 

এগিয়ে চলেছে স্থিতি, প্রতিস্থিতি ও সংস্থিতি-_- এই তিন ধাপের মধ্য দিয়ে এবং 

এই তিন ধাপের প্রত্যেকটি ধাপ পূর্বের ধাপকে নিরসন করে বা তার বিরুদ্ধতা 

করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। সংস্থিতি হুল আগেকার ছু'ধাপের নিরসন 

সমন্বয় দুই-ই । ২. প্রত্যেকটি সত্বাই জগতে ম্ব-বিয়োধী (10195162015 

58117501/0801500:5 ) এবং প্রত্যেক সত্তার মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে ছুটি 

বিরুদ্ধ শক্তি (1106065:061060500 06 00005105 ) ৩. পূর্বের ধাপ 

থেকে পরের ধাপ সর্বদাই প্রগতিকে সুচনা করে, কারণ প্রত্যেক ধাঁপে গুণগত 

বিপ্লব (00311051056 ০1021786 ) ঘটে যাচ্ছে আমূল ও গভীর । 

কাজেই হেগেলীয় নীতিতে ক্রমবিকাশ এমনি করে হয়ে দাড়াচ্ছে একটা 

অ-পরিচ্ছিন্ন প্রগতি বা উন্নতি । কারণ, সংস্থিতি থেকে সংস্থিতিতে ক্রমাগত 

উত্তীর্ণ হয়ে হয়ে চলেছে এই যাত্রা । 



ডায়লেকটিকের সমালোচন। 

আগেই বল! হয়েছে যে ভার্লেকটিককে যদন সবাই ত্যাগ করেছিলেন তখন 
একমাঞ্র মার্স একে কুড়িয়ে নিয়ে নিজের সমান্বতাত্বিক কাছে লাগিয়েছেন। 
তার রাজনৈতিক 9 অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির অস্ত্র হিসেবে এই ডায়ালেকটিক 
খুব কার্ধকর হবে বলেই মার্স একে সমাদর করে গ্রহণ করেছেন । দার্শনিক সত্য 

হিসেৰে বিচার করে মার্ঝ একে গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের মনে হয় না। 

কোনে নীতির কার্ধকারিতা ও স্থবিধাঙ্গনকত্ব দেখতে গেলে তার সত্যাসত্যকে 

ঠিক নিরপেক্ষ দার্শনিক দৃষ্টিতে বিচার করবার মনোভাব বঙ্গা় থাকে না। কোনো 
দার্শনিক মতবাদকে সত্য বলে নিতে গেলে তাকে যুক্তি নিকষে পরীক্ষা করে 

দেখতে হবে, সে ০১1০০61৮০15 সত্য কিনা । অবশ্ট একথা! ঠিক যে মাহষের 
পক্ষে পুরোপুরি বিষর়মুখ হওয়া! (01১15০61165 06 ০০1০০]. ) সম্ভব নয় । মান 

দ্বেশকাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এবং যে ভূমি বা কালের পীঠে দাড়িয়ে সে দেখছে সেই 
ভূমির অবস্থান তার জ্ঞানকে অবচ্ছিত্ন করবেই । তবু একথাও ঠিক যে মানুষের 
নিছক অনপেক্ষ (9১501502 ) সত্যের উপর লোভের অস্ত নেই। মানুষ তাই 
সাধ্যমতে| চেষ্টা করে দেশকালের সীমার উপরে “উঠে লব কিছুকে দেখতে । 
এইজন্ে তার সাধ্যমতো বিষয়মুখ হবার (০৮16০0৮৩ বা 01500 05165164 ) 

সাধন! করতেই হয়। বিজ্ঞান এই চিত্তবৃত্তির জোরেই আজ বিচিত্র পথ ও বিবিধ 

ভঙগীকে অনুদরূণ করে সত্যকে খুঁজতে বেরিয়েছে । দর্শন-বিচাবের পথ ও ভঙ্গীও 
এই একই পথ ও ভঙ্গী। জগৎকে জানা ও বোঝা এই একটিমাত্র লক্ষ্য হবে 

বিজ্ঞানের ও দর্শনের । জগৎকে জানতে গিয়ে যদি দেখি যে অপ্রিয় সত্য ও 

অকাম্য তথ্য এই চেষ্টার ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে আফশোষ নেই। প্রিয় 

হউক, অপ্রিন্ব হউক, সত্যকে সন্ধান করে বার করতে হবে । এই মনোবৃত্তিই 

দর্শনের ও বিজ্ঞানের ।৯৪ 

স্ৃবিধাবাঁদ দর্শন বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইকে। পায় না, রাজনীতি ও অর্থনীতির 

ক্ষেত্রে পেতেও বা পায়ে । যদি স্থবিধাই মান্থষের সত্যাসত্যের ধারণাকে গড়ে 

৯৪, “19001108017 ০000০08 83 219৮ 89 190832019 101: 10012802) 0981.63 0০ 096 18180, 

10708709] 9010691079185107) ০৫ 009 20158589989 ৪ 10016 5/1010)) 18,8565 23 10 

95৪. 100209176 (90 890৮9 00 0019] 0978008) 093611,5.--1849551, 08907 0 
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তুলত, তবে যুক্তি-তর্ক বা লজিকের প্রয়োজন ছিল না। মনোমতো মতবাদদকে 

থুশিমতো সত্য বলে চালালেই চলত এবং মান্থষের কানাই মননের জনক 

ছ'ত-*.কিন্ত তা হয়নি । মাহ্ুষ সতাকে নিরপেক্ষভাবে খুঁজেছে, এবং এই 

মানসিকতার ফলেই পৃথবৰী পেয়েছে বিজ্ঞান ও দর্শন। ডায়ালেকটিককে হেগেল 
এই বিশ্ববিবর্তনের চরম সত্য বলেই বিশ্বাস করেছিলেন, কোনো বিশেষ 

কার্ষোদ্ধারের স্থবিধাজনক অস্ত্র হিসাবে নয়। আমরা যদ ভায়ালেকটিকের 

সত্যানত্যকে নির্ধারণ করতে চাই, তবে এই নিরপেক্ষ মানসিকতা! নিয়েই একে 

বিচার করতে হবে। কোনো বিশেষ কাজের উপযোগী বলে একে সত্য মনে 

করলে চলবে না । ডায়ালেকটিক হেগেলীয়ু প্রাছুর্তাবের যুগে প্রায় সকল দার্শনক- 

কর্তকই বজিত হয়েছিল । তা সন্বেও যদি আঙ্গকের দিনে একে দার্শনিক নীতি 
ছিসেবে অকাটা বলে গ্রহণ করবার প্রস্তাব এসে থাকে, তবে আর-একবার 

চুলচেরা যুক্তির সাহায্যে বিচার করে দ্বেখা যাক, এই নীতি টেকে কিনা। 
যে-কোনে! বিষয়ে আলোচনা করতে ছলে তার পরিতাষার ও অর্থের 

নিদিষ্টতা ও স্থিরতা চাই। শ্তায়শান্ত্রের একথা হচ্ছে একেবারে যূলতব। ভাষা 
ছাড়া চিন্তা করা চলে না এবং প্রত্যেকটি কথার একটি স্থনিদদিষ্ট অর্থ রয়েছে। 

যদি ভাষার অন্তর্গত প্রত্যেকট কথার নির্দিই মানে না থাকত, তবে ভাষার 
উদ্দেশ্টুই ব্যর্থ হ'ত এবং পরস্পরের ভাব-বিনিময় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে 
দাড়াত। একই আলোচনায়, একই বিষয়গত বিবৃতিতে যদি একটি শব্দ নানা 

অর্থে ও ভেম্ন ভিব্র ভাবের গ্যোতক ছিপেবে ব্যবহৃত হয়, তবে সমস্ত আলোচনাই 

অর্থহীন প্রলাপ হযে দাড়ায়। রামকে 'রাম বলে' তখনি আবার 'না-রাম' 
বললে, কিংবা গোরুকে একবার গোরু বলে পরক্ষণেই 'গাছ' বণলে, আমরা বক্তার 
বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে বলে সন্দিপ্ধ হয়ে উঠি। পৃথিবীতে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও 

ব্যবহারের ফলে ভাষার প্রত্যেকটি কখার একটি পরিষ্কার অর্থ বা ভাব জে উঠে 

রূপ পেয়েছে। যেমন “জল, পাতা, “মান্ষ', পাথর ইত্যাদি ঘা-ই বল-ন! 
কেন, সবগুপিই গ্যোতন1 করছে একট] বিশেষ বস্তুকে । 'জল' বললে 'জল'কেই 
বোঝাবে, অন্ত কোনো প্ধিনিসকে বোঝাবে না। তেমনি 'পাত। কেবল 'পাতা”- 

কেই বোঝাবে, “মাহুষ'কে নয়। এই হ'ল সকগমানুষের সাধারণ ও অব্যর্থ 

জান ও ধারণা । একই 'ভাষা” একবার একরকম অর্থে বাধার করে আবার 

সঙ্গে সজে অন্ত অর্থে প্রযুক্ত হলে কথার মানে বোবা! ভুষ্কর হয় এবং ভাষার ও 

বাগত্ব্যবহারের উদ্দেষ্ট নিরর্থক হয়ে যায়। ফলে ঘা দাড়ায় তাতে জানরাজ্ো 
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বিজ্ঞানোৎসব না! হয়ে হৃটি হয় দক্ষ যজ্ঞ। জ্ঞানের ও চিন্তা-বিনিষয়ের বাজে 
তাই চাই পরিভাষার সংক্ষিপ্ত ও স্পট ভাবব্যঞ্জনা। 

কিন্ত হেগেলের ভায়ালেকটিক লজিফের আগাগোড়াই.এই পরিভাষার দৌষ- 

ুষ্ট প্রয়োগ এবং মানের অনিদদিষ্টতা অর্থ-সঙ্কট স্থষ্টি করেছে। তার ব্যাপক দুর- 

প্রসারী প্রতিভা সমস্ত বিশ্বের উ্ান-পতনকে কয়েকটি মাত্র সুত্রে গেথে ফেলতে 
গিয়ে যে অভিনব পরিভাষার কজন করেছে তার মানে খুগ্ধতে গিয়ে বিষম 
গৌগকধাধায় আটকে পড়তে হয়। একই শব্ষের ভিন্ন ভিন্ন ও বিসদূশ মানে তিনি 
ভিপ্ন ভিন্ন জায়গায় করেছেন : কোথাও মাবার ভিশ্র ভিন্ন বিপরীত অর্থস্চক 

শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করেছেন নানা স্থানে । তার ফলে না-বৌঝার প্রদোষ 

অন্ধকার সর্বত্রই কোণে কোণে জমাট বেঁধে রয়েছে এবং হেগেলের বক্তব্যও ছুবোধ্য 

ও ঘোলাটে হয়ে উঠেছে । অথচ দর্শন আলোচন। যদি ভাঁষা ব্যবহারের দোমে 
'কুয়াশীচ্ছন্ন হয়ে দাড়ায় তবে জিজ্ঞাহ্দের আর উপায় থাকে না। কারণ, দর্শন- 

শাস্ত্রের বিবয়বস্ত এংনিতেই কঠিন ও দুর্বোধ্য। হেগেলের বক্তব্য পরিষ্কার করে 

বুঝতে পারে এমন শক্তিধর লোক একে বিরল তার ওপরে পরস্পর-বিরোধী 
অনির্দেশ্ত ভাষা ও ভাবপ্রযৌগের ফলে তার ডায়ালেকটিক দর্শন আরো! কুয়াশাচ্ছন্ন 

ও অসংগতিময় হয়ে দাড়িয়েছে । অথচ, আগাগোড়াই তিনি একটা স্ুসম্বদ্ধ ও 

ব্যাপক 55500) বেঁধে তুলবার চেষ্টা করেছেন । কিন্তু হ্থসম্বন্ধ ছাচ গড়ে তুলতে 

গিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন এক অতি অসম্থথ্থ ও ভ্রাস্বযলক তব্পংঘা 
(855600 ), যাঁকে প্রথম দৃষ্টিতে দেখশেই চোখে চমক লাগে কিন্তু বিশেষ 
নিরীক্ষণে ঘার অসংখ্য অসঙ্গতি চোখকে ও বৃদ্ধিকে পীড়া দেয়। এই কারণেই 
বিখ্যাত জার্মান দার্শ নক ইমাহুয়েল হেরমান ফিশ টে ( ১৭৯৭-১৮৭৯ ) হেগেলীযব 

দর্শনকে বলেছেন £ *1453051015০5 02 200175005 00751565105 0৫ 

59051506706 61017) (১৮৩২)। তুল করার মধ্যেও তার সৌন্দর্য রয়েছে, 

কারণ ভূলগুলিকে সাজিয়েই তিনি ধ্রাড় করেছেন এক মনোহর স্থসংগতি যা 
সকলকে মুগ্ধ করে। অসংগতি ও তুলগুলোকেই মার্কার প্রতিভার যাছুতে 
দিয়েছেন একট বিধিবদ্ধ যৌক্তিকতা ও ৫0751562120 র চেহারা । হেগেলীক্ব 

ভায়ালেকটিকের কিছুমাত্রও দার্শানক অবদীন নেই, একথা বলছি না। আগেই 
আলোচনা কর! হয়েছে যে, সব দর্শনেরই মতো ছেগেলীয় দর্শনেরও কৃতিত্ব আছে 

এবং হেগেলের প্রপ্ডিভানু জগৎকে অনেক সমৃদ্ধ দান করে গেছে, যা চিরদিনের 
ও চিরকালের । নিখিল বিশ্বকে এক সমগ্র দৃষ্টিতে ও পূর্ণতার স্থিতিভূমি থেকে 



১৪ ছেগেলীয় দর্শন 

দেখবার যে ভঙ্গীটি তা হেগেল জোরালো ও হু ভাষায় ও অ-পূর্ব রীতিতে 
প্রচার করে গেছেন। দেশ ও কালের হ্বারা খণ্ডিত ও সম্পূর্ণ দর্শনকে পেরিয়ে 
বদেশ-কালাতীত অখণ্ড দৃষ্টিতূমির বার্ভা ছেগেলই ইউরোপে নৃতন করে জানিয়ে 
গেছেন। কিন্তু আপেক্ষিক সত্য তার দর্শনে থাকলেও পুরোপুরি সত্য তার 
দর্শনে নেই। সত্য তথ্যেরই পাশাপাশি সেখানে ছড়িয়ে আছে অনেক অসত্য ও 
আনেক অসংগতি । তাই জে. এইচ. ফিশংটের বছদিন পরে বিশ্ববিখ্যাত উইলিয়াম 
'জেয্সও আরেকবার জগৎকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, হেগেলীয় দর্শনে গুণ 
যাই থাক্-না-কেন, বু দোষ ও ত্রটিতে সে দর্শন সমাকীর্ণ। তীর ভাষায় £ 

*7০5০15 01711050101) 10178165 100001/031119305 0 ০011000007 

710 103 £08005 006116.--৬. 781068) 01% 501776 12622611577 
১. 263. 

হেগেলের ডায়ালেকটিক লঙ্জিকের পাতায় পাতায় ছ'়য়ে আছে “ব০৪০- 

:+000050009510020%  00005801০6০2 ইত্যার্দি পরিভাষা । তার 

'ডাঁয়ালেকটিকের মূলতত্ব ও সত্যের ভিত্তিতেই হয়েছে এই শবগুলি এবং 

এদের অর্থ ও ইঙ্গিতের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে তীর ভাঁয়ালেকটিক নীতি ও 

দর্শন । অথচ এই বহু-ব্যবহত গুরুতন্ন শব্খগুলির সণত্যক।র মানে যে কী 

তা সারা লজিক খু'জলেও চূড়াস্তভাবে বোঝবার উপায় নেই। কোথাও 
এদের একই অর্থে ব্যবহ'র করা হয়েছে, কোথাও বা এদের আলাদা 

অর্থের ইঙ্কিত কর] হয়েছে। পরস্পর বিরোধী উত্ভির ফলে এদের মানে স্পষ্ট 

করে বার করা কঠিন। তারপরে ভায়ালেক্টিক নামের কেন্ত্রস্থলটি হচ্ছে 

প্রতিস্থিতি (৪:0103651:) নামে পদার্থটি। অথচ, “4১001006515” বা 

প্রতিস্থিতির একটা সুসংগত অর্থ হেগেল দিতে পারেন নি। 4১001006515-কে 

বোঝাতে গিয়ে পরস্পর-বিরুদ্ধ বাক্যের ঝড় তুলেছেন এবং নিজেই নানা 
অসংগতির জালে জড়িয়ে গেছেন। এই £76100985-4য় অন্তর্গত 270) 

শবটির মানে নিয়েই যত গোল। এই “400 নামক 7:52»্টির মানের সঙ্গে 
আগেকার 172£20192 ইত্যাদি শব্খগুলির গভীর যোগ রয়েছে। সমন্ত 
ভডারালেকটিক নীতির অর্থব্তা নির্ভর করছে এই শব্দগুলর সঠিক অর্থের উপরে । 
অথচ ঠিক এইখানেই হেগেল তীর সমম্ত গোল পাকিয়ে রেখেছেন এবং এ-জট 

খুলতে গেলে হেগেলের ভায়ালেকটিকের যে বিশিষ্ট অভিনবত্টুকু দাবি কর! ছয়, 

তা আয় টেকে না। জাশীনীয় আরেকজন দার্শনিক হেগেলীয়-উত্তর যুগে 
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€ 10592098৬ ) হেগেলীয় 'দর্শনকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, *)০ ৮৫ 

1081০81 ৮00 61092060708 176821197 01011950175. এখানে 1081031, 

বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, ০9051566770 অর্থাৎ বিধিবদ্ধ । 

সমস্ত জ্ঞানের মূলে আছে ভেদাভেদ জ্ঞান। বস্তর সঙ্গে বস্তর সাদৃশ্ঠ ও 

অ-সাদৃশ্য নির্ণয় করেই মানুষের বন্ত সম্বন্ধে জান জন্মে। সাধারণ লোকেরও যেমন 

জঞানলাভের পদ্ধতি এই, বৈজ্ঞানিকেরও তেমনি । *গোরুকে অন্তান্ত গোরুঃ সঙ্গে 
তুলনা করে এবং সাদৃশ্ত লক্ষ্য করে তবেই মানুষ তাকে 'গোরু' বলে নির্ণয় করে 
খাকে। অন্তান্ত গরুয় সঙ্গে যেমন “সাদৃশ্টা' রয়েছে তেমনি “ঘোড়া” ইত্যাদির সঙ্গে 
এর 'অসাদৃশ্ত' রয়েছে। এই একদ্িক-কার সাদৃস্ব ও অন্তদিকের অসাদৃশ্তই 
যাছুষের সঠিক জানের ভিত্তি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও তেমনি নানা বস্তর গুণগত 

ও প্রকৃতিগত সাম্য ও বৈষম্য নির্ণয়ের উপরই দাঁড়িয়ে আছে। দার্শনিকের 
পক্ষেও তেমনি 115078515) করা অর্থাৎ সাদৃশ্ট ও পার্থক্কে নির্ণয় করা সমস্ত 

দার্শনিক বিচারের গোড়ার কথা। সদৃশ (175 ) ও অ-সদৃশের (90110 ) 
আলোচনায় হেগেল নিজেও একথা ব্যাখ্যা করেছেন £ “৬6 015০0৬০1"' 
11106211655 200 121115217655. 11196 আ011 06 000০ 07106 50161569 155 

০০৪. 0926 6076 10 006 27110201015 0£ 00656 ০82£077551+*? 

ইত্যাদি (9. 217)। কিন্তু হেগেল নিজে এ-সম্পর্কে সাবধান হন নি। হেগেল 

এইখানেই অরুতকার্ধ হয়েছেন__-47682610925 5০0010891০0101)9 00০51- 

(1017?) 00061107658 ইত্যাদি দার্শনিক সংজ্ঞা বা পদার্থ (০858০: ) সম্বন্ধে 

লুক্ষ্ম পার্থক্য বচার করে এদের সত্যিকার মিল ও তফাত কোথায়, সে তত্ব বের 

করতে তিনি চেষ্টা করেন নি। নিশ্িম্তভাবে তনি এই সংজ্ঞার অসতর্ক ব্যবহার 

করে চলেছেন। অথচ এদের প্রকৃত তাত্পর্য ও স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে 

ওঠেন নি কোথাঁও। এইখানেই হেগেলের মারাত্মক ভূল হয়েছে এবং ভাচ্ালেকটিক 

নীতিও এই তৃলের জন্ডেই ক্রটিজর্জরিত হয়ে রয়েছে । জেম্স বলেছেন : 
1768215 505610167, 0166000 0£ £0178 0০ 0215 8750 9317)8 

91] 00551015 ০01068015000) 1125 11) 70216179510051% 16105118 6০0 

21507500151৮750%7 90176 12856155178, 0. 280 

“[2085178 6০ 01561184191)”--হেগেলের পেরা অপরাধই এইখানে; 

সকলের বিরুদ্ধ, বিসদূশ ও সদৃশ সংগ্ঞাতে মিলিয়ে মিশিয়ে এক দুর্ধর্ষ গণ্ডগোল 
পাঁকিয়ে হেগেল পাঠকের বুদ্ধিকে আত্মহারা করে তুলবার আন্ত্র তৈয়ার করেছেন 
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এই অস্ত্রেরেই নাম ডায়ালেকটিক। ভায়ালেকটিকের মূলন্ত্রগুলি বোঝানো 

হয়েছে; এখন হেগেলীয় ডায়ালেকটিককে কেন যে দবার্শ পকগণ ভূলের সা বলে 
অগ্রাহ করেছেন এবং কোথায় এই ডায়ালেকটিকের অসংগণ্ত রয়েছে, সেই 

আলোচনা করব। প্রত্যেকটি তত্বের বিরুদ্ধে ৷ ঘা বলবাঁর আছে; আমরা এখন 

সেই যুক্ত ও তথ্যগুপি বিবুত করব। টব6820০7 বা নিরসন ইত্যাদি সম্বন্ষেই 
বা গলদ কোথায়, প্রতিস্থিতির (4701055915 ) ধারণায়ই বা কোথায় ক্রটি, 

সে-তবও সংক্ষেপে আলোচিত হবে। 

১ অবরোহী হ্যায্সঃ ডাক়্ালেকটিক এবং বিরোধ তত্ব 
( 01058] 10610 8 001008.0106100 ) : পু 

পুরানো লজিকের তিনটে নীতিকে হেগেল অবাস্তব ও ভিত্তিগ্বীন বলে 

উড়িয়ে দিতে চান | অ-বিরোধ (10619065 বা 000-002051001017 ) চিন্তা 

জগতের মৌলিক নীতি, একথা তিনি স্বীকার করেন না। তার মতে বিরোধই 
(০0008010095 ) জীবনের, জগতের ও মনন ক্রিয়ার একমাত্র সত্যিকার 

নীতি এবং গোড়ার কথা ।৯৫ 

/ কিন্ত এই বিরোধ (০0920:941561017) দ্রিনিসটা কী ? একট: বন্ত অন্ত 

একটা বস্তর “বিয়োধ” বা “বিপরীত” একথা বললে কি বোঝা যায় ? বোঝা 

যায়, যে তার্দের পরম্পরের মধ্যে পরিপূর্ণ অসামপ্রশ্য ([05020030162]15 ) 

বর্তমান রষ্বেছে। তাদের মধ্যে একজন অপরজনকে ঘায়েল করে, সংহার করে 

এবং বিনষ্ট করে। যেমন সত্য ও মিথ্া!। এর! একই সময় একই আসরে 

উপস্থিত থাকতে পারে না, এরা পরম্পর়ের অবাতি। প্রারকত-জনে।চিত উপমার 

বলা চলে যে এদের মধ্যে “দা-কুমড়ো সম্পর্ক” কিংৰা সংস্কৃত ধরনে “অহি-নকুল”” 

সম্পর্ক বর্তমান । এদের মধ্য সহযোগিতা চলে না, কারণ তার জন্ত পরস্পরের 

প্রতি যে উম্মুখতা প্রয়োজন তা নেই; যা আছে তা হুল বিশুদ্ধ বিমুখতা। 
“আগুনের সঙ্গে তুলার ঘে সম্পর্ক তাঁকে সহযোগ্গতা বলা চলে; কিন্তু আগুনের 
সঙ্গে জলের যে সম্পর্ক তাকে অ-সহযোগিতা বা বিমুখতা বলতেই হবে। 

: 2000910077৮ বা “বিরুদ্ধতা' বললেও আমরা এই একই তন্বকে বুঝি । পক্ষের 

সঙ্গে বিপক্ষের এই বিরোধিতা চলে, ন্বপক্ষের সঙ্গে নয়। এই ঘেসততই 

“যুদ্ধং দেহি' ভাব, এ কেবল বিপক্ষের সঙ্গেই চলে, মিত্রের সঙ্গে নয়। যদি কোনো 

৯৫, 1007005910000)0 18 62)0 2051706 078001019০1 6009 0110 800. 16 19 110190- 
৩09 6০995 6386 007362050006)00 29 010 010110115919.--771/5 7509$6 ০1 776041, 0 908. 
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তথ্য “সত্য* হয়, তবে একই স্থানে ও একই কালে সেই তথ্য “মিথ্যা” হতে 

পারে না। অন্ত অর্থে, অন্ত অবস্থায় হতে পারে। “এই ঘটন1 সত্য” একথা 

বললে, তখনি একই স্থানে, কালে ও অর্থে «এই ঘটন1 মিথ্য1” একথা অকল্পনীয় । 

কারণ “সত্য” ও “মিথ্যা” পরস্পর সতত যুদ্ধপর প্রতি শক্ষ) এদের একই আসনে 

গলাগলি করে হাতে হাত ধরে বসবাস করা কিছুতেই চলবে না। বিরুদ্ধবা 
বিপরীত ( 02190801000:%” বা “0195095166+ ) বলতে আমরা এই রকমই 

বুঝে থাকি। বস্তুর সঙ্গে ধন ০০01%1:3010100. বা বিরোধ সম্বন্ধ হয় তখন এই 
অছি-নকুল নীতি অন্থুসার়েই তাকে বুঝতে হয়। চিন্তা্রগতেও এই কথা খাটে । 

দু'টি চিন্তা! ষখন পরস্পরের “বিরোধী” (০003169 ) হয়, তখন একে অন্তকে 
খগুন করে, সংহার করে; বিকশিত বা বধিত করে না। একটির অস্থিত্ 

অপরের অন্তিত্বের লঙ্গে খাপ খায় না; একটি অপরটিকে বাতিল ( ০27051) 

করে, “60119058115 ০2710611178 ০801) 000০,-76৬781180০, 776 1,088 

0 126£61, 1. 170). 

কিন্তু 0226:069১৮ বলে আরেকটি জিনন আছে যার অর্থ ওব্যপ্তনা 

সম্পূর্ণ অন্ত রকমের। একে বলা যায় "ভেদ" বা “ভিন্নতা” । ভারতীর 

হায়শান্ত্রের ভাষায় একে “অন্টোন্তাভাব” বা *তেদসহিষু-অভেদ” বলাও চলতে 

পাঁরে। একটি বস্ত্র অন্ত একটি বস্ত থেকে “ভিন” বা *০৮০৩০-একথার অর্থ 

কী? এর অর্থ এই যে, এদের পরস্পরের মধ্যে পরম শত্রু তা নেই, সাক্ষাৎ মাত্র 
একটি অন্তটিকে নম্যাঁৎ (০370০61) করে না। এদের মধ্য এতটুকু 'সহযোগিতা 
রয়েছে যে এর! একই স্থান ও কালে একসঙ্গে আসর জমাতে গ্লারে । এদের 

একত্র উপস্থিতিতে কোনো বাখা নেই । একেবারে একাত্মভাব না থাকলেও এব! 

একে অন্তের হাত ধরাধরি করে উঠতে, বসতে, চন্সতে পাবে । যেমন সত্য 

ও সৌন্দর্য । এর একই সময়ে একই সভায় দিব্যি বন্কুভাবে থাকতে পায়ে । 

যর কোনো বস্ত “সত্য” হয়, সে অধিকন্ত “নুন্দর”ও হতে পাঁরে। কিন্তু “সত্য” 
একই সঙ্গে "ামথ্যার'” সঙ্গে কোন বস্তর সম্বন্ধে প্রয়োগ কর! যেতে পারে না। 

সত্য ও মিথ্যা, এই ছুটে! বস্ত একাস্ত “বরুদ্ধ' কিন্তু “সত্য” ও “মন্দ” এ 
ছুটে! হচ্ছে “ভিন্ন” । 

জগতে পূর্বোক্ত ছু'স্বকমের সম্পর্কই (151$000 ) আমরা দেখতে পাই। 

জগতের বস্তগুলোর মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে এবং সে সম্বস্ধ কোথাও “(বরুদ্ধতার” 

সম্পর্ক ও কোথাও বা৷ “ভিরনতার" সম্বন্ধ । এই পৃথিবীতে নিকটে দুরে হাজার 
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লক্ষ কোটি কোটি ছোটো বড়ো, ভালো মন্দ, বস্তরাশি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে 

বুয়েছে, এরা পরম্পর়ের সঙ্গে পরস্পর “তিক? (015017100) কিন্তু “নিঃসম্পর্ক” 
(017151560 ) নয়। প্রত্যেকটি বস্তর স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে এবং প্রত্যেকেরই 

স্থতঙ্থ ইতিহাস রয়েছে। “বটগাছ” থেকে “আমগাছ” ম্বতন্ এবং ভিন্ন 

(০০৪: 11 কারণ, তাঁদের ছুয়েবই আলাদা সত্বা ও ইতিহাস আছে, যে সত্তা 
ও ইতিহাস তাদের পৃথক পৃথক জন্ম-মরণ-বৃদ্ধির গ্তী দিয়ে ঘেরা রয়েছে। 

তেমনি “আমগাছ” আবার “অশ্খগাছ” থেকে তির । জগতে বন্ত ও জন্ক 

এবং তরু, তৃণ সবই পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে জন্মেছে, বাড়ছে ও লয় পাচ্ছে; 

এর! সবাই পাশাপাশি বা দূরে দুরে দেশ কাল জুড়ে রয়েছে। এয়] সবাই একে 

অন্ত থেকে 'ভিন্ন” | কিন্তু কোথাও কোথাও এই বিভিষ্তার ওপরে আরো 

একটা সম্বন্ধ ব্তমান রয়েছে দেখা যায়। সেটি প্রথর বিরুদ্ধতা এবং [1)০013- 

290915 বা অ-সমঞ্্স সম্পর্ক। “কল্যাণের সঙ্গে “অকল্যাণের ' ষে সম্পর্ক; 

তাদের একটি যেখানে থাকবে সেখানে অপর থাকবেই না এরা ছুটি “ভিন্ন” তো! 

ৰটেই এর! বিরুদ্ধও। শুধুমাত্র “ভিন্ন” বললে এদের সম্বস্ধের সবটুকু সত্যকে 
প্রকাশ করে বল! হয় না। তেমনি “পীত” এবং “অ-্পীত'*, “অন্তি” এবং 

“নাস্টি, “চর” এবং “অ-চর””, “সলীম” এবং “অলীম'?, ছ্্যা' এবং “না” 

ইত্যাদি সবগুলো স্থলেই কেবল ভিন্নতা নয়, এমন একট! পারস্পরিক অসংগতি ও 

অমিল রয়েছে যাতে করে একটির সঙ্গে অপরটির সহবাস অসম্ভাব্য ও অচিস্তনীয় । 

কান্জেই একথা বললে ভুল হবে যে জগতে কেবল “ভিন্নতার সম্বন্ধই”? 
(19180০ 0£ 075617007635 ) আছে কিংবা কেবলমাত্র বিরুদ্ধতার সম্বন্ধই 

(16192019706 00095101070 বা ০9011801056190 ) দেখা যায়। কোথাও 

কেবলমাত্র 'ভিন্নতা' রয়েছে ; কোথাও বা “বিরুদ্ধতা””-ও মাথা উচু করে রয়েছে। 
জগতে “ভিন? ও “বিরুদ্ধ” ছুরকম বস্তই আছে। 

তারপর আর একটি শব্ধ হেগেল ব্যবহার করেছেন-__ 41728201019 । 

হেগেলকে বুঝতে হলে এটা সন্ব্ধেও আমাদের 'পরিক্কীর ধারণা থাক! দরকার । 

“588001)”-এর মানে কর। যেতে পারে “বিনশন” বা নস্যাৎ্করণ একটি বস্তু 

আরেকটিকে 15896 করে, একথার অর্থ এই যে একটি অপরকে বিনাশ বা নন্যাৎ 

করছে। ইৈ6£905৫ হ'ল মানে, যে ছিল “অন্তি” সে হ'ল “নান্ডি”। 
একটির অস্তিত্ব অপরের অস্তিত্বকে নিল করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে, এমন 
হলেই 17288001% ঘটল । যেখানে একটির অস্তিত্বের পাশাপাশি অপরটিও 
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দিব্য বহাল তবিয়তে জাকিয়ে রয়েছে, সেখানে ছুই-ই ভিন্ন সত্তাকে বাচিরে 
রেখেছে । এখানে এরা দুজনই স্বতন্্ সত্তা এবং পৃথক পদার্থ হিসেবে আছে। 

কেউ কাউকে নিঘূ্ল করে নি। একজন যখন অপরহ্বনকে 0282 করে বজায় 
থাকে, তখন সেখানে দুইয়ের মধ্যে একের অভাব ঘটে এবং তার শৃন্ত স্থানে অপর 
এসে বাসিন্দা হয়। ছুটে! বস্তর পরস্পরকে 11001; করে থাকা এবং 178850 করে 

থাকা একই কথা নয়। ছুটো বস্ত যন্দ পাশাপাশি থাকে, তবে একটির সতা 
অপরের সত্তীকে 11910 বা অবচ্ছেদ করছে, কিন্তু ১৫৫০০ বা নস্যাৎ করছে না । 

জগতের সকল বস্তই খণ্ড ও সসীম। কাজেই এখানে প্রত্যেকটি বস্তু অন্ত সবারই 

সীমা নির্ধারণ বা (11001) করছে। একের দ্বারা অপর সীমিত বা অবঙ্ছিম্ন 
হচ্ছে কিন্ত ন্যাঁৎ হচ্ছে না। ছুটি বস্তর অস্তিত্ব যেখানে পরস্পর বিঝোধী, 

যেখানে এক থাকলে অপরের থাকা সম্ভব নয়, সেই স্থলেই কেবল একে অন্তকে 

17682 বা নশ্যাৎ করে বিছ্বমান থাকছে। কাজেই দেখ! যাচ্ছে যেষে স্থলে 

বিরুদ্ধতা (€০000:5015107 ) রয়েছে সেই সেই স্থলেই কেবল 172886107 

বিনশন বা নশ্যাৎ্করণ ) সম্ভব। যেখানে কেবল ভিন্নতা (00)2101855 ) 

রয়েছে সেখানে নস্যাৎ-করণ (11655007. ) নেই? আঁছে ছুটি স্বাধীন সন্তার মধ্যে 

পার্থক্য 015011)007655) | জগতের সব বস্ত্র মধ্যেই নস্যাৎ-কবুণ €176£5101) ) 

নামক বিশিষ্ট সঙ্বন্ধ (61900 ) ছুটে! সত্তার মধ্যে নেই ; কোথাও কোথাও 

এই বিশেষ সম্বন্ধ ঘটছে বা আছে। কিন্ত সর্বত্র নয়। 
£ব5£901005 ০0008010001, 0900951007৮ ব] নম্যাৎকরণ-বিরুদ্ধতা- 

বৈপরীত্য ইত্যাদি শব্দ গুলোর মানে আলোচনা করা গেল এবং “491752770655 বা 

01500007855 (ভিন্নতা বা পার্থক্য) নামক সম্বন্ধ কী এবং তার সঙ্গে নস্কাৎ- 
করণ (106590107 ) ইত্যাদির প্রভেদ কোথায় তাও বোঝবার চেষ্টা করা হয়েছে। 

এখন দেখা যাক হেগেলীয় ডাঁয়ালেকটিকে এদের কী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। 

হেগেলের লজিক ঘাটলে পাতায় পাতায় এই শব্ব-কটি'র সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়) 

কিন্তু এদের সর্বত্র একই্ অর্থে তিনি ব্যবহীর করেন নি। বিরুদ্ধতা-বৈপরীত্য- 
নম্যাৎকরণ ( ০01902,01061017-01 99510777788 101) )- এ তিনটি শব্দ দ্বারা 

তিনি একই মানে বুঝেছেনঃ কিন্ত এদের ফোথাও তিনি “ভিন্নতা” অর্থে ব্যবহার 
করেছেন, আবার কোথাও বা এদের মানে করেছেন “বিরুদ্ধতা” । 13০83107- 

এয় মানে কোথাও করেছেন “নশ্যাৎকরণ” কোথাও বা শুধুমাত্র 'অবচ্ছেদ' 
(11551078 1 যেখানে হবে প্ররূতপক্ষে ভিন্নতা বা পার্থক্য (067217658 বা 
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04901065685 ), সেখানে ছেগেল বলেছেন বৈপনীত্য বা বিরুদ্ধত1! (০০০৪৫ 

0৫012 বা ০0505100105 ) ; যেখানে হুবে বৈপরীত্য (0105৫51010১) সেখানে 

ব্যবহার করেছেন ভিন়্তা (47502007655 )। হছেগেলের এই অর্থবিভ্রাটের 

দরুণ তার ভায়ালেকটিকের প্রয়োগও সর্বজই ভুল হয়েছে,ঘেমন তার 11711050015 

০4 [750015-তে সভ্যতার বিক্কৃত ও অসংগত ব্যাখ্যাতীকে করতেহয়েছে। অনেক 

স্বানেই তীকে জবরদন্তি করে সভ্যতার ইতিহাসকে তীর বাধা ছাচের গণ্ভীর মধ্যে 
আনতে হয়েছে । হেগেলের এই অর্থবিভ্রাটের কথা ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচে 

(০1০০৪) বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে তার 

ডায়ালেকটিক নীতির গোড়ার গলদ এইখানে । 

আসল কথা, হেগেলীর় দর্শন সীমাতীত ও অখণ্ড তত্বের দর্শন। অসম্পূর্ণ যা 
খপ্তিত যা, তা পুর্ণ লত্য নয়। খগ্ুবস্তগুলে পরস্পরের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন । কাছেই 

একটিকে বুঝাতে হলে তাকে ডিওয়ে অন্তান্ত সবগুলোকেই জানতে হবে, কারণ 

কোনো! সীমাবদ্ধ, ক্ষুদ্র গণ্ডীতে যে জান সে জ্ঞানে মানব-মনের তৃপ্তি নেই । মাঁছষ 

যতক্ষণ না সকল “বিশেষকে' এক ব্যাপক “সামান্তের”' অন্তর্গত করে দেখতে 

পাচ্ছে, ততক্ষণ তার বুদ্ধির নিবৃত্তি নেই । সাধারণ ব1 সামান্তকে (£672151) 

খোঁজা এবং বিশেষকে (79105012 ) অন্তক্রম করা মানুষের জ্ঞানাম্বেধণেরু 

মূল কথা। বিজ্ঞানে ও দেখতে পাই, বহুকে কয়েকটি মূলনূন্ধে পরিণত করে না 

আনতে পারলে “1,32৬” গড়ে তোল! হুয়না। [৪৬্-এর ধারণার পিছনে 
আছে [000000. ( আযে!হ ) এৰং [1000০$197 ( আয়োহ ) মানেই বিশেষকে 

ছাঁড়িয়ে এমন ব্যাপক সামানের সন্ধান যা বিশ্বের অসংখ্যের খগ্ডিত ও অবঙ্ছিঙ্গ 

সত্তাকে গেঁথে রেখেছে “সুত্রে মনিগণ! ইব' ৷ তেগনি দার্শনিক জ্ঞানও বিশ্বরাজ্যের 
খণ্ডিত ও বিশিষ্ট সতাগুলোর পিছনে আছে যে ব্যাপক সামান্ত ও নিধিশেষ 
তাকে আবিষ্কার করতেই অভিযান করেছে যুগে যুগে । জড়বাদই হোক, আর 
চৈতন্তবাদই হোক, ছৈতবাদই হোক আর অঙ্থৈতবাদই ছোক, 'সকলেই এই 

বিভিন্ন ও বিচিত্র জগদ্ব্যাপারকে অল্লসংখ্যক খৌলিক তব্বের সাহাযো -বোবাৰার 
ও বোঝাবার সাধনা করেছে । এই জগৎ-তত্বের পিছনে ঘে অখণ্ড ও ব্যাপক 

রয়েছে তার অনুসন্ধানের চূড়ান্ত ও বিধিবদ্ধ পরিশতিই রূপ পেয়েছে ছেগেলীয় 
অট্ন্থতবাদে । 

হেগজীর দর্শনের দৃষ্টি হচ্ছে পূর্ণতার দৃ্টি। পূর্ণতার স্থিতিভূমি থেকে 
অপূর্ণকে দেখবার এবং অখণ্ডের শ্থিতিভূমি থেকে থণ্ডকে জানবার যে দর্শন-তঙ্গী 
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'ভাকেই বলা যার হেগেলীয় রীতি । মানুষের বিশ্লেষনী বৃদ্ধি বা খণ্ুবুদ্ধি থেকে 
জাত হয় নানাত্ জান-_ যা বিশ্বজগৎকে দেখে বিচ্ছিন্ন ও নানা সত্তার সমাবেশ 
রুপে । হেগেলীয় 06587501708 (বিচার ) তাকে দেখে আলাদা করে, 
টুকরো টুকরো! ক'রে। কিন্ত মাহষেরই মধ্যে আছে এক সংঙ্গেষণী বুদ্ধি 
( 809০01856 76250) ), হেগেলীয় ভাষায় যার গাঁগিদ সততই বিচ্ছিন্ন ও 

“বিশেষকে” অতিক্রম করে" সর্বব্যাপক নিহিশেষের দিকে উদ্ভত হয়ে রয়েছে। 
মাস্ছষের এই তাঁগিদকে হেগেল বলেছেন উচ্চতর প্রেরণ! (1১18)67 ০18৮178? )। 

এই প্রেরণার বশেই মানুষ খণ্ডে ও অ-পূর্ণতায় তৃপ্তি না পেয়ে কেবলি অথগুজ্ঞানের 

দিকে তীর্ঘঘাত্রা করে ।. এই সংঙ্েষণী বুদ্ধির কাছে প্রকট হয় এই তত্ব যে 

জগতের কোনো খণ্ড সত্তাই পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন নয়, তারা পরস্পরের সঙ্গে 
মৈত্রীতে আবদ্ধ ও সম্বন্ধের সুস্ম যোগে যৃক্ত। বস্তত কেউই স্বতন্ত্র ও আত্মসম্পূর্ণ 

নয়; সবাই অপরের সঙ্গে সম্পফিত ও অপরের মুখাপেক্ষী। এককে জানতে 
গেলে অপরকে জানতে হবেই । [6175 6£৪কে জানতে হলে, ০৮ 7761775 

একে জানতে হবেই। অর্থাৎ “মুগাঁর ডিম” ছাড়া পৃথিবীর আর সবরকম 
ডিমকেই জানা দরকার। কেবল তাই নয়; ডিমর্যতীত অন্তান্ত যে-সব 

জিনিস জগতে আছে, সে সবকেই জানলে তবেই 'মুর্গীরু'ডিমকে' পুর্ণভাবে 
জানা হল। গাছকে জানতে পাতা, ফুল, ফগ, বীঙ্কে জান্মুও দরকার । কেবল 
তাই নয়, আলো, বাতাস, জল, মেঘ, সমুদ্র, ইত্যাদি করে বিশ্বের যাবতীয় বস্ত 

সন্বদ্ধেই আন দরকার | যুলত বিশ্বের সব বস্তর সঙ্গে সব বস্তু অচ্ছেগ্য সম্পর্কে 

জড়িত হয়ে আছে। হ্দূর তারা ও নীহারিকামণ্ডলীর সঙ্গে বিশ্বের অণুপরমাণু 
ধৃলিকণাটি পর্যস্ত সম্পক্কিত। অবশ্ত সনবদ্ধেরও নান! রকম পর্যায় আছে। কোথাও 
সম্বন্ধ অতিমাত্র হৃন্, মহলা ধরা দেয় না। কোথাও অতি স্থুল ও সহজ্বেই চোখে 
পড়ে। কোথ'ও সোজাসুজি ও কাছাকাছি সন্বন্ধ রয়েছে, আবাত্র কোথাও 
সম্পর্ক অতি পরোক্ষ (104106০0) ও সুদূর । প্রবলই হোক আব নামমাত্রই 

হোক, স্পষ্টই হোক বা অম্প8ই হোক? বিখের সকল বস্তই পরম্পয়ের সঙ্গে সম্বন্ধের 

জালে জড়িয়ে আছে। এই রকম বিশ্বে সকল ঘটনাই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ও 
সম্বদ্ধ। সাম্প্রতিক (60266090021 ) বা! পারম্পবিক (506065515 ), 

দেশকাল-ব্যবছিঙ্গ সবগ্তলো ঘটনা বা বন্ত সম্থন্ধই একথা খাটে। একই বস্তর 

ইতিহাস স্বন্ধেও এই তৰ গ্রযোজ্য । কোনো বস্তর পরিবর্তন হতে থাকলে পরপন্থ 

যেসব শরের বা অবস্থার মধ্য দিয়ে তার বিবর্তন হতে থাকে সেই সবগুলো 
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স্বরই (5৮28০) একটার সঙ্গে অন্টটি গভীরভাবে যুক্ত । একটি অবস্থাকে জানতে 

হলে পূর্বের ও পরের অবস্থাগুলোকে জানতে হবে । জড়জগতে, প্রাণি-জগতে 
ও মনন-জগতে-__ সর্বত্রই এই তত্ব অব্যহত রয়েছে, দেখা যাবে। একের সঙ্গে 

অপর সম্পকিত ও যুক ; এক-কে দ্বানলে, বুদ্ধি মীপনিই আপনার তাগিদে গড়িয়ে 
যায় 'অপরের' দিকে ; সীমাকে উল্লজ্ঘন করে বুদ্ধির এই উতক্রমণ স্বাভাবিক ও 
শাশ্বত। প্রত্যেক বস্ত বা সত্তার চারদিকে ছড়িয়ে আছে অগণিত “অপর' 

(০0361) এবং এরা সেই সত্তা থেকে ভিন্ন হলেও নিঃসম্পর্ক নয়। এই কথাই 

হেগেলও বলেছেন : 

পৃথিবীর সব সন্তাই একটি থেকে অপরটি ভিন্ন বা 50191 কিন্তু এই বিভিন্ন 
সতাগ্চলির মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য যোগ বয়েছে। দেশে কালে তারা পরস্পরের 

সঙ্গে পরস্পর বাধা । দেশকালাতীত সমগ্র দৃষ্টিতে দেখলে, তারা সবাই একই 
ব্যাপক্ষের অন্তত হয়ে রয়েছে । হেগেলের দর্শনকে আমরা এই পূর্ণতার ও 

সমগ্র দর্শনের তত বলে বুঝে থাকি এবং এই সর্বপমন্থয়ী দৃষ্টিভঙ্গীই হেগেলের 
বিশিষ্ট দান, তার অদ্ভুত ও অযৌক্তিক ভায়ালেকটিক ছাচ নয়। ১৯শ শতকে 
হেগেলীয় প্রভাবে এই দৃ্টভঙ্গী সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে পড়ে এবং 

ইতিহাস, সমাঁজতত্ব, অর্থনীতি ইত্যান্দি সমস্ত বিজ্ঞনই এই ব্যাপক ও সমগ্র 
দৃষ্টিতে জীবনকে ও জগৎকে দেখতে আন্ত করে। ধর্ম, ইতিহাস, সভ্যতা, 

নৃতত্ব ইত/ঁদি সব-কিছুকেই এঁতহাস ছ দৃষ্টিতে দেখতে প্রকৃতপক্ষে হেগেলই 
পাশ্চাত্য জগংন্ষে শিথেয়ে গেছেন। আজও হেগেশীয় প্রভাব চিন্তীগজতে 

এই দিক দিয়ে প্রবর্স এবং আগামী কালেও এর প্রতিপত্তি লোপ পাবার কারণ 
নেই । বিশ্বের সকল বস্ত ও ঘটনাকে বৃহৎ পটভূমিকায় দেখবার প্রয়োজন 

মানুষের চিরকাপই মাছে ও থাকবে । হেগেলের আগেও এই ব্যাপক ' দৃষ্টিতে 
বহুমানব জীবনঙ্ষে দেখেছেন; কিন্তু েগেল এই তন্বকে একট] বিববন্ধ বিজ্ঞানে 

পরিণত ক'রে একে একটা বিবুশ পরিধিতে প্রয়োগ করেছেন। এইখানেই 

হেগেলের পরম বিশিষ্ট অবদীন-- দর্শন-ক্ষেত্রে । কিন্তু এই সর্বদ্বীকার্য তত্বীকে 

হেগেল এবন পরিভান্বায় ও এখন পরম্পর-বিরোধী ভাব ও চিন্তাসহঘোগে 
বিশ্তান করেছেন যে তাতে তার সমস্ত ন্তায়শান্ই বিকল হয়ে গেছে। 

৯৬, 99709617106 000013)08 20.06))81 10018 06091 18 1686] 9০017012380, 06:97 

10:95 118971989 290০92093 ৪0৮097 &700 ৪০ 073 80 47011710570 1716 12080 01 

236091, &:6 99, 0. 114. 
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আমর] দেখেছি যে সন্বন্ধের জগতে ছুটে! ০৪৪8০: আছে, একটি 00321, 
€ অপর ) অন্তটি 4990510 (বিপরীত )। বস্তর সঙ্গে বস্তর সম্পর্কে, চিন্তার 

সঙ্গে চিন্তার সম্বন্ধে, এই দুটো ভিনার্থক ০3০৪০:৩ই বর্তমান আছে । যেখানে বনু 

সত! ছড়িয়ে রয়েছে দেশে ও কালে, সেখানে সকলেই সকলের ০০১27 বা অপর । 

অপরত্ের বা ভিন্নত্বের (০0006117695 ) সম্বন্ধ সর্বত্রই রয়েছে । কিন্তু এই সব 

“অপর” বা শাভন্ন” সতার পরম্পরের মধ্যে কোথাও কোথাও বৈপরীত্যের 

(00700931007) ) সম্দ্ধও বিছ্যমান। কোনো কোনো বস্ত একে অন্তের শু 00061 

নয়, বিপরীতও (0920095106 ) বটে। অর্থাৎ কোনো কোনো বিশেষ বিশেষ 

সত্তার মধ্যে প্রকৃতই বৈপরীত্যের € 02750515107) সন্বন্ধও রয়েছে। তার! 

পরম্পরের ০০0০1 বা অপর তো বটেইঃ বিপরীতও ( 092009510 ) বটে। এই 

বিশিষ্ট সম্বদ্ধটি (00190951607) সার্বত্রিক বা সর্বলৌকিক ( 0101551521] ) নয়, 

কয়েকটি বিশেষে বিশেষ স্ুুল ও সংকীর্ণ ক্ষেত্রে এই সম্বদ্ধ (75180100 ) বিদ্যমান 

আছে মাত্র। সকল বিপরীতই (০০০০516 ) অপর (00১০: ) বটে, কিন্তু 

সকল অপর (০0161: ) কখনো বিপরীত (00935165 ) নয়। কাজেই যদি 

বলি যে জগতের সব বস্তই সব বস্তর বিপরীত ( ০1১2০516 ) তা হলে সবল হবে। 

সব বস্ত অন্য সব ৰস্ত থেকে “০0061” বা ভিন্ন, একথা ঠিক। কিন্তু জগতের 
সকল সতার পরম শর্ুতা ও তীব্র বিরুদ্ধত' রুয়েছে, একথা নিতাস্ত কাল্পনিক । 

জগতের বস্ত বা সন্তাগুলো পরস্পর থেকে ভিন্ন হলেও তার! সবাই এক 

অবিচ্ছেগ্য যোগে যুক্ত। তাদের £বষম্য থাকলেও বিরুদ্ধতা নেই । তার: সবাই 

পরম সহযোগিতায় ও মৈত্রীতে জড়া গড়ি করে দেশের ও কালের ক্ষেত্রে বসবাস 

করছে । কোথাও কোথা ৭ বিরুদ্ধতা নেই, এমন কথা বলছি নে। কারে কারো 

মধ্যে বৈরীভাব রয়েছে টবকি 1 যেধানে আছে, সেখানে তারা! যুধ্যমান এবং 

কেউ কাউকে বিনাধুদ্ধে স্চ্যগ্র স্থানও দিতে রাজী হয় না। সেখানে একের 

সঙ্গে অপরের অস্তিত্তের সংঘর্ষ প্রবল। কিন্তু স্থানে স্থানে বিরুদ্ধতা থাকলেও 

অন্থব্র দর্বদ্বানেই বিশ্বের বাভন্ন সন্তাগুলি পরস্পরের বিভিন্নতার মধ্যেও গৃঢ সম্বন্ধে 
বাধা রয়েছে । উইলিয়ম জ্েম্স্ ( ভ৬1111আ0) [21065 ) এই তত্বটিকে তীর 
অনবদ্য ভাষায় ব্যাখ্য। করেছেন ।৯। 

৯৭, 110108790৮8 99019, &৪ 7981 1093 8810, ৮০ ০9 ৪130৮ ০০৮ 01 70335$0] %% 03. 0018 

28581765 168916 2৪ 8 ৪110019 1:1169 1906, 00.081190. £01 07 6209 1০৪৮-01৮৮, 1০59180, 

9০)9106, 01300068550 05 756 0159 ৪013০088593 27 18101) ০ 85০ 69101969060 098011099 26 

**83৩৮ 20০৮1808658 30108, 36 55 ৮5৮৪ ৮9৮ 08590 0 ৪৮, 30506 17) 309 0৮৮৩ 
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সমস্ত বিশ্ব হচ্ছে 2219£01) 0: 07805”; বিহু" এখানে 'একে' বিধৃত হয়ে 

রয়েছে, এবং বহু” ও পরম্পর বিভিম্নতা সব্ষেও পরম্পরের সঙ্গে পরম টমত্রীতে 
পাশাপাশি বাঁস করছে। বনছর সঙ্গে যেমন একের টৈরীভাঁৰ নেই, তেমনি 

বহুরও পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বা বিরূপতা নেই। এইজন্তই উইলিয়ম জেমূস্ 
“্বামাদের এই বৈচিত্র্যময় বহু-সংকলিত বিশ্বকে বলেছেন: “মত্রী ও অ- 
বিরোধের অপূর্ব চিত্র” (৬65 0150015 0£ [95902 2150 10017-900028010- 

0102). )। হেগেল নিজেও এক ও বহু এই গৃঢ় যোগের কথা বলেছেন ।৯৮ 

বিশ্বের সকল বস্ত ও সত্তার ব্যাপক এঁক্যের ভিতরেই বিচিত্র রকমের 

বিভিন্নতার স্থান রয়েছে । কিন্তু সব বস্তুর সঙ্গে সকল বস্তুর বিরুদ্ধতা নেই । 

যেখানে যেখানে বিরুদ্ধতা সত্যি সত্যি আছে সেখানে ও হেগেলীয় ধরনের বিরুদ্ধতা 

নেই। যেখানে সত্যি সত্যি “বিরুদ্ধতা' বিষ্ুমান রয়েছে সেখানে কী অর্থে এবং 

কোন্ সুত্রে কোন্ দিক থেকে “বিরুদ্ধতা' রয়েছে, সে তত্ব আমরা যথাস্থানে 

আলোচনা করব। এখানে আমরা এইটুকু শুধু স্বীকার করছি যে “বিরোধিতা 

নামক ০৪058015 বা সন্বদ্ধও বিশ্বে কোথাও কোথাও আছে। কিন্তু এইলঙ্গে 

একথা স্বীকার করছ যে জগত্ডের আলাদ। আলাদা সত্তা বা বস্তগুলোর পরস্পরের 

মধ্যে “ভিহ্তা”” (000617655 01 01500000659 ) রয়েছে । অধিকস্ত এই 

“ভিন্নতা” নামক ০৪৮০৪০:5 সার্তত্রিক অর্থাৎ সকল খণ্ড সত সম্বন্ধেই এই 

5৪0580:5 সমানভাবে খাটবে। 

এইখানেই হেগেলের সঙ্গে পার্থক্য শুরু হবে। কারণ, এই তত্বের ব্যাপারেই 
হেগেল অর্থ ও যুক্তির সংকট স্থষ্টি করেছেন । এখানেই হেগেলের লজিকের চরম 
অযৌক্তিকতা (11108109115 ) আত্মপ্রকাশ করেছে। হেগেল বলছেন, 

বিরুদ্ধতাই ( ০010:9015000 0: 00051607) ) বিশ্বের মূল তত্ব এবং সার্বত্রিক 

ও সর্বলৌকিক তত্ব / ০306580:5 )। বিশ্বগতির গোড়ায় সর্বত্র ও সর্বকালে 

00151103%0 1700107769 %811600 200 009 00165 800. ৮220965 09 1০৮ 00000156690). 
080591, 10: 0106 0৮68120 10. 00110 158009068*1009 0159 18 6109 চ410019, 6106 70805 

%16 609 70976৪--180.0 096 1388 068209 09৮ 277 8/0801069 20830007988, 6159 9 0106079 

0 [99909 8100. 7)00-00700:80106100-7-7190756 21975159709, 00. 264-65, 

৩:৯৮, 2১৮06 0709 10005 006 02080100051100, 91 006 2090 8100. 20 695 0000813% 

0৫ 0:09 18 100001160 61056 18 95001103619 1008098 268611 11905.1--779 217008০ ০1 
116220 0 381. 
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"এই একটিমাআ তবই চির-ক্রিয়াখীল ও চির-প্রভাবময় হয়ে রাজত্ব করছে। এই 
বিরুদ্ধতাই হ'ল সর্বজনীন নিয়ম ।৯৯ 

বিশ্বের ক্রিয়াশক্তি ৯০০ তীর মতে বিশ্বের সকল সতারই মধ্যে “বিরুদ্ধতা'; 
অন্প্রবিষ্ট হয়ে আছে) এমন কিছুই নেই যার অস্তিত্ব বিরুদ্ধতার ঘার! জর্জরিত 
নয়।' সকল বন্ত বা চিন্তাই আত্মবিরোধী ।১০১প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু, প্রত্যেকটি 
খুলিকণার মধ্যে জড়াজড়ি করে একই সঙ্গে বাসা বেঁধে রয়েছে দুটো বিরুদ্ধ শক্তি। 
সব-কিছুতেই রয়েছে বিরুদ্ধ উপাদানের সহাবস্থান (410৬01523 ও ০0৫31566006 

0৫ 0000960 612096175”,--1,0880 07 778661, 0.100)1। কোনও বিষয়কে 

(০০1০) জান! মানেই তাকে ছুটে! বিরুদ্ধ শক্তির লীলাস্থল বলে জানতে 
পারা। বিশ্বের পরিবর্তন ও অস্তিত্বের যূল সত্তাই হ'ল এই ০2051807 বা 
বিরুদ্ধতা ; সব কিছুর বুকের মধ্যেই অহরহ চলছে ছুটো বিপরীত সত্তার-__ 
যেন চিরসঞ্চারমান নিত্যকালের-স্থরাস্থরের যুদ্ধ (608 ০ আ৪:)। সব 
সত্তাই তাই বিরুদ্ধ প্রত্যয়ের যূর্ত এক্য।৯০২ কাজেই দেখা যাচ্ছে আরোহী 
তায় (2020091981০) যেখানে বলছে সকল মূলচিস্তার ও বিশ্বজগতের 
সকল গতি ও পরিবর্তনের মূল কথাই হল অ-বিরোধ (1307-০000:8916- 
1০০ ), সেখানে হেগেল বলছেন বিরোধই (০0270:80150017 ) বিশ্বের সেবা 

ও আদি তত্ব। আরোহী ভ্তায় (70:91 10810) যেখানে বলছে, নিজেকে 
নিজে খগ্ডন করলে বা বিরুদ্ধতা করলে তার ফল শৃন্ততা ও নিক্ষলতা, হেগেল 
সেখানে জোর করে ঘোষণা করছেন যে, বিশ্বের প্রত্যেক বস্ত বা চিন্তা অন্ত 
প্রত্যেকটি বস্ত বা চিন্তাকে বিরুদ্ধতা করছে বা নিরসন করছে; তথ প্রত্যেকটি 
বন্ত বা সত্তা আবার নিজেকেই নিজে নিরসন করছে-0109059১ ০01709010 

08896 করছে । আরোহী ভ্তায় যেখানে বলছে, হবিরোধ (511 
০0300901001) বা অসংগতি সর্বথা বর্জনীয় কারণ, ওট1 অযৌক্তিক, 

সেখানে হেগেলের মত হচ্ছে, স্ববিরোধই জগতের ও জীবনের প্রগতির একতম 

ও অদ্বিতীয় কারণ । আরোহী স্ায়ের ( 50£0281 101০) সঙ্গে ডাম্বালেকটিক 

লজিকের এই তন নিয়েই যুদ্ধ ঘোষণা! এবং এর থেকেই হেগেলের যত ব্যঙ্গ ও 
৯৯, £072555739] 19 08580106609 51৩ ০£ 21960700116 1,00$0 ০ 25051, 

0. 439. 

১০০৭ 059 ঘওাতে [505106 ে1001019 ০: ৩ জ০:13”--776 750050 02609), 9.495, 

১১, 002-৮805 19 ০07909150'--17776 15000 ০ 22509, 0. 293, 

১০২, 10910:969 ৪01৮5 01 020090ন 99691000177860203”--7776 10080 0 219061, 
00, 110, 
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বিজ্রপ বর্ষণ উচ্চ লজিকের উপরে । বিরোধ (০0108015007) ) সম্বন্ধে 

উপরোক আলোচন। থেকে ছুটে! কথা ছেগেলের বেরিয়ে এসেছে : ক. জগতের 

ভিন্ন ভিন্ন বস্ত গুলো পরস্পরকে বিরোধিতা করছে; এবং খ, জগতের প্রত্যেকটি 

বসন্ত নিজেকেই নিজে বিরোধিতা করছে। আমাদের মতে হেগেলের এই ছুই 
তত্বই অসত্য এবং যুক্তি ও বান্তব__ এই ছৃইয়েরই দ্বারা থগ্ডিত হয়। 

ক জগতের প্রত্যেক সত্তাই অন্ত প্রত্যেকটি সত্তাকে নস্যাৎ € ০0700901০ 

বা 7০5 ) করছে -হেগেলের এই মতের পিছনে যুক্তি বা বাস্তবতা, 

কোনোটারই সমর্থন নেই। আমর! এর অগেই আলোচনা করেছি যে জগতের 

সবগুলো সত্তা পরস্পরের থেকে “ভিন্ন” কিন্ত “বরুদ্ধ* নয়। “গাছের” পাশাপাশি 

ভূমি” আছে, অন্ত 'গাছ' আছে, “পাহাড়” আছে, “নদী আছে, এর! সবাই দিব্যি 

পাশাপাশি নিজেদের অস্তিত্বকে নিয়ে বেচে রয়েছে, কিন্তু কই, কেউ তো কাউকে 

বিরুদ্ধতা বা নিরসন করছে না । তাদের একের প্রকৃতি, আরতি ও ইতিহাস অপরের 

আকুৃতি-প্রকতি- ইতিহাস থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র; কিন্তু তাই বলে একের ওপর 

অযথা এয়া! অপরে কেউ-ই যুদ্ধাথখ বা মারমুখো হয়ে উঠছে না। একের অস্তিত্বকে 

বিনষ্ট করে অপরের বাচতে হচ্ছে না এবং সততই অপরের সঙ্গে প্রত্যেকেরই যুদ্ধপর 

হয়ে থাকতে হচ্ছে না। মানুষের সমাজে বহু মানুষের অস্তিত্ব একই সঙ্গে দেশে ও 

কালে সমভাবে বিদ্যমান রয়েছে । প্রত্যেকটি ব্যপ্টি এক-একটি খণ্ড সত্তা এবং 

প্রত্যেকে আকৃতি-প্রকৃতি-ইতিহাস আলাদা ধারা অনুসরণ করে স্বতন্ত্র খাতে 

বয়ে চলেছে । একের বাচতে হলে যে অপব্রের অস্তিত্বের বিলৌপসাধন দরকার, 

এমন তো। নয় । একজন “সারা ছুতে যাবে, তবে অপর জনের শুর হর্বে- 

এমন রীতি সমাজে কোথাও চপবে না। প্রত্যেকটি ব্যক্তি প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে 

নিরসন করছে, বিরুদ্ধতা করছে এবং বিনাশ করছে__- এ কল্পজগতের কথা, বাস্তব 

জগতের নয়। তারপরে, সন্বদ্ধের ক্ষেত্রেও মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, 

তাতেও এ অব্যর্থ ও অমোঘ “বিরোধিতা” দেখতে পাইনে | “পিতা ও 'পুত্র'-_ 

এরা কেউ কারো অন্ভিত্বের হানি সাধন করছে না। 'পিতা'কে নিঙ্গে আত্মলয় 

( বা ৪61-17019018001) করে যদি পুত্রকে সংসারে স্থান দিতে হ'ত তবে 

হেগেলীয় নীতি খাটত বরং; কন্ত একের সত্তার সঙ্গে অপরের সত্তার কোনে! 

অন্তনিহিত শাশ্বত বিরোধ বর্তমান নেই। জীবজন্ধ বা প্রাণী বা মানুষের দেহ 
একটা স্বতন্ত্র সতা। কিন্তু এর বিভিন্ন অংশ বা অন্বপ্রত্ঙ্গগুলি কি পরস্পরের 

বিরু্জে নিত্যকালের বিদ্রোহী? হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ” উদর, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, 
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ইত্যাদি বনু অঙ্গ নিয়ে তবে প্রাণি-দেহ সম্পূর্ণ । এই বন্ধ অঙ্গ প্রত্যেকে একে অন্ত 
থেকে “ভিন্ন” সন্দেহ নেই, কিক এদের মধ্যে বিরোধ নেই; এরা সবাই স্বতন্ত্র 

ভাবে ও স্বতস্থরীতিতে আপন আপন জ্বরীবন-ধারাকে অনুসরণ করছে । এরা 

“ভিন্ন” কিন্তু পবিরুদ্ধ” নয় । জগভের সর্বত্রই “বিরুদ্ধ” সত্তা রয়েছে একথা 

যথার্থ নয়। 

হেগেল আসলে ছুটে! আলাদা ও ভিন্নার্থক ০2055০07:-- অপরত্ব ও 
বি্রুদ্ধতাকে (09019107655 200. 50180201061018 )-নিয়ে গণ্ডগোল বাধিয়েছেন। 

বিরুদ্ধতাকে বিশ্বায়ত শাশ্বত নীতি ( 00156515981 01:1001791০ ) বলা মানে সমস্ত 

বাস্তব ও যুক্তিকে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া! । বরং অপরত্থই ( 0076101655 ) 

হচ্ছে সত্যিকার বিশ্বায়ত নীতি ( 011561591 0110051091৩ ১, কারণ বিশ্বের 

বস্ত বৈচিত্র্যে ও সত্তা-সম্ভারে ব্যগ্টিকে নিয়েই সমষ্টি আর সর্বদেশে সর্বকালে ক্ষুদ্র, 

ক্ষদ্রতমেরও স্বতন্ত্র সত্তা উৎপন্নঃ বিকশিত ও বিলুপ্ত হচ্ছে। এটাই হ'ল 

বিশ্বমানবের চিরস্তন অভিজ্ঞতা ও বাস্তব সতা। এট “ভিন্ন” (01560706 ) 

সত্বাগুলোকে বোঝাতে গিয়ে যে ফর্ম!ূলা তিনি এদের বেলায় প্রয্জোগ করেছেন, 
তার নাম দিয়েছেন '01816500 ০৫ 00195195,. এই সম্বন্ধে বর্তমান জগতের 

শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ক্রোচে (9. 00০৪ ) যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তার কিছুটা! 
এখানে উদ্ধৃত করলে বিষয়টা আরও পরিস্কার হবে। 

এ সম্বদ্ধে ক্রোচে যে বই লিখেছেন তার নাম 17796 £5 72৮৮5 ৫৪ 
17/726 %5 10922 07 22861 বইখানার নামটাও অর্থযুক্ত, কারণ এতে বলা 

হচ্ছে হেগেলের সবটাই বর্জনীয় নয় এবং হেগেলীয় দর্শনের আংশিক সত্যতা 

আজকার দিনেও ন্বীকার্য। একথা আমরাও আগেই আলোচনা ও উল্লেখ 

কযেছি। হেগেলের যে সব তত্ব আজকের দিনে মৃত ও একান্ত অচপ্প, ক্রোচে 

সেই 101315005 ০6 00700516155 কে সুক্ত্ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে 

হেগেলের মারাত্বক ভূলই হচ্ছে সেই, যাকে জেম্স্ বলেছেন 47200901005] 
26051716 00 ৫1501060191” | এই ভূলের দরুন হেগেলের সমস্ত দার্শনিক 

ইমারতই গোঁড়া থেকে চূড়া পর্যস্ত নানা স্থানে বিফল হয়ে আছে । 

_ অপরত্থ ও বিরুদ্ধতা! (09076777655 2:00 ০0700801061017 ) সম্বন্ধে আমরা 

আগে যা বলেছি ক্রোচের কথায় তারই সায় পাওয়া যায় ।৯০৩ 

১০৩, 05 108) 05] 08698০ ০£ 03961000102) 13 0308. 61775 100. 609 ০৮৪৪০ 0£ 

000০9161012 13 81309091৮50 919011060 907806068 01016 161] 3709 &5062097 &161700£ 
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ক্রোচে আদর্শবাী এবং তার সদ্বস্ত (৫.531105) সম্বন্ধে ধারণ। প্রকাশ পেয়েছে 

তার মাত্রাতত্ব (10601 ০0৫ 196£1595 ) নামক মতবাদে । এ মাত্রাতত্ 
সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ভাবই থাক । এ-মতবাদের গোড়ায় যে সাধারণ তত্ব 

আছে সেটি সর্বজনস্বীকার্য। তত্বটি হুচ্চে এই যে, বিশ্বের সকল খণ্ড সত্তাই 

বিধৃত হয়ে আছে এক সর্বব্যাপক সন্বন্ধের (2512010) জালে । সবাই অন্ত 

সবার থেকে ভিঙ্গ থাকা সত্বেও সবাই অন্ত সবার সঙ্গে যুক্ত। সদ্বস্তর 

প্রকাশগুলে! একটি অপরটির সঙ্গে সতত সম্পকিত এবং একটি অপরকে ইঙ্গিত 
করছে, স্চনা করছে ও প্রকট করছে । এই তত্বই তার €11১6015 ০0£ 

[00091109103010.% ১9 ৪ 

এই 015010008699-এর মানে হচ্ছে 'তেদীভেদর'; একদিকে যেমন এতে 

সুচনা করে পার্থক্য, অন্যদিকে তেমনি বোঝার এঁকা। এই প্রক্য-পার্থক্য 

ংবলিত বিশেষ সম্বন্ধটকেই ক্রোচে নাম দিয়েছেন 91500000695, বা 

“ভিন্নতা” । এই 'ভিন্ন' সত্াগুলোকে পৃথক করে বুঝতে গেলে সত্যের সন্ধান 

পাওয়া যাৰে না। সম্বন্ধটাকে প্রভেদ ও এঁক্যের সম্বন্ধ মনে করলেই এই জট 

ছাড়ানো যাবে ।১০৫ বন দৃষ্টান্ত নিয়ে ক্রোচে আলোচনা করেছেন-_ যেমন 

4৯10 10150195001055 00605 ও 701056১ 185802866 ও 10510) [17001 002 

ও [1000£06, 7800০5 ও [006112৩0 21£1)05 ও 1001211. 

এগুলো সবই ভিন্নত্বের (10150700607555 ) দৃষ্টান্ত । এগুলো মান্থষের মনন 

জগতের এক-একটা বশেষ দিক এবং এক-একটি বিশেষ মননাকে এর প্রকাশ 

করছে ব! রূপ দিচ্ছে। 

মানুষের বুদ্ধি (1706115০চ) ও “করনা” (58০5 )-- এরা প্রত্যেকেই 
নননক্রিয়ার (57171099] 2০৮৮1 ) এক-একটি প্রকাশ । এরা কেউই কিন্তু 

6595 29. 0156107067 ৮৩৮ ৬০ 001098166 0010.08]965 96672 (0 6301009 0১19 87000067, 

72210 07259776919, 606 06129060651] 01851979578, 4 01861006 00709106 18 07980 

0০৪6 ৮) 0.0 11599 17) 105 0608. চছ12101) 101)0 75 16 20 006 ৪6093)08 01 10995. 428. 

01010098169 902900090 18 ৪1%17। 07 16৪ 000০09166.৮--( 018 0) 

১০৪. “1 01561230% 907006068 0%101006 09 0991690. 1) ৪0981262010 006 0003 7১990 61- 

590 11 (10617 08501006301) 6109, 108108] 6106০৮৮ 01 61699 0186117068 ৮/1]1,--0৩ 6108৮ 01 

07000980000 00 হা ) 

১০৫, “9306 629 10006 28 01318561199, 971067) 6 61108 ০1 0159 191901010৪9 0708 01 

01861700807) 8700 0251010 60926610915 
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মননক্রিয়া! থেকে বাইরের কোনো আলাদা সতা নয়। এরা পরম্পর সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্নও নয়?) বরং একটি অপরের মধ্যে জড়িত ও মিশ্রিত হয়ে আছে ।৯০৬ 
কল্পনাকে (15005 ) বাদ দিয়ে এজন্ত বুদ্ধি (1066116০6 ) চ্তে পারে না। 

তেমনি 4৮ (শিল্প ) ও 71311050015 ( দার্শনিক মনন ) এরাও পরস্পর' 

থেকে “ভিন্ন” হলেও “বিচ্ছিন্ন” নয় । অথচ এদের মধ্যে “বিরুদ্ধতাও* নেই। 

কারণ শিল্পচিন্তা কারুর মধ্যে থাকলে যে দর্শন (00119509015 ) থাকতে পারবে 

না, এমন হতে পারে না। শিল্পীর মধ্যে দার্শানকতা থাকাও যেমন সম্ভব, 

দার্শনিক চিন্তায়ও তেমনি শিল্প মিশে থাকতে পায়ে, এমন-কি হয়তো সর্বদাই 
থাকে । 

তেমনি 20956 (গণ )ও 6০605 (কাব্য ); এদের মধ্যে বিভিন্নতা 

থাকলেও এদের মধ্যে গৃঢ সম্বন্ধ রয়েছে । কিন্ত এদের পরস্পরের মধ্যে বিরুদ্ধতা 

নেই যাঁতে করে গণ্ঠ সততই পদ্যকে দূরে রাখে বা গণ্য থাকলে পদ্য সেখানে বাসই 
করতে পারে না। 

এমনি কবে উশরের সবগুলে। ক্ষেত্রেই ছুটে! বিশেষ সত্তার মধ্যে কোনোরকম 

বিরুদ্ধতা ব1 002051090 নেই | অথচ এরা পরস্পর থেকে ভিন্ন (15017050)। 

যন্দ এদের মধ্যে বিরুদ্ধতা থাকত তবে একটির অস্তিত্ব অপরের অস্তিত্বকে 

বিনাশ করত এবং একটি থাকতে অপরের সান্নিধ্য অসম্ভব হ'ত। শিল্প, 

নৈতিকতা! ( 230181105 ), ইত্যাদি সবগুলে। সত্তাই পরস্পর ভিন্ন (101501706 ), 
কিন্ত এদের মধ্যে বিরুদ্ধতা নেই। ঘেমন আমাদের আগেকার দৃষ্টান্তে দেখিয়েছি 

যে দেহের অগ্জপ্রত্যঙ্গ গুলোর মধ ণবিরোধ” নেই, কিন্তু তারা পরম্পর থেকে 
ভিন্ন (025017700)। ক্রোচে বলছেন £ 

* [010 01521715009 15 056 50:0£616 ০0£ 116 2£31256 062৮১ ০9 

00০ 006100215 0৫ 006 0152.)1510 ৪16 1906 00615160165 20 50165 10 

006 81501019619 199170 88311)50 009090 01 5565 22917550178. (001৬) 
0:0০ ) 

এখানে পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ রয়েছে, তা বিরুদ্ধতীর নয়, এখানে রয়েছে 
সেই সম্বন্ধটি ক্রোচে যাকে বলেছেন একা ও প্রভেদ (81010792150. 015070010 

0820061 )। “বিভিন্নতার' ( ৫15015500655 ) মূল তব হ'ল বিবিধের মাঝে 

মিলন (৩০০ |) 530৩0 )। একথা হেগেলও আলোচনা করেছেন তার 

১০৬, “5006 09998 11080 61) ০০০৮ ( 0:০96 ), 
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৭,0£1০,-4 ; তিনি বলেছেন তাত ও ভো (1061705 200. 01661021706 ) 

এদের একে অন্তের সঙ্গে সম্ঘদ্ধ, এককে বাদ দিয়ে অপরের অস্তিত্ব নেই ।৯০৭ 
হেগেল 01561:5105 ( ৫বচিত্র্য ) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন : 

বৈচিত্র্য বিভিন্ন বস্ত পরস্পরের সম্বন্ধ দ্বারা আদৌ বিরুত বা পরিবত্তিত হয় না। 
এই বাহ্ প্রভেদ একদিকে সাদৃশ্য অন্যদিকে অসাঘৃশ্ত ।১৯৩” 

বিশ্বের সকল সত্ভারই ছুটো৷ দিক আছে-_ এক, অপরের সঙ্গে সাদৃশ্য ; দুই, 

অপরের সঙ্গে অসাদৃশ্। কতকগুলি ব্যাপারে যেমন সাদৃশ্ট রয়েছে, আবার 

তেমনি কতকগুলি ব্যাপারে অসাদৃশ্ঠও রয়েছে। জগতের কোনো বস্তই অন্ত 

কোনো বস্তর সঙ্গে একেবারে পুরোপুরিভাবে 'সদৃশ' হতে পারে না। আবাব 

কোনো বস্তই পূর্ণভাবে 'অসদৃশ'ও হতে পারে না। কানো বস্তর যদি জগতের 
অন্য কোন বস্তরই সঙ্গে কোনো। বকমেরুই সাদৃশ্য না! থাকে, তবে আমবা সেই 
অদ্বিতীয় বস্তকে বলে থাকি “07009? কিন্তু যুক্তির খাতিরে এমন কোনো 

সত্তাকে কল্পনা করে নিতে পারলেও, আমরা পৃথিবীতে এমন কোনো বস্তর 
সাক্ষাৎ পাইনে যা একেবারে পুরোপুরি 010190, (অদ্বিতীয়)। একটা 

বস্তর মধ্যে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য (2০300165 01 01215 ) আছেন যেগুলোকে 

এ বস্তর হরূপ বলা হয়। যদি এ সব বৈশিষ্টেরর মধ্যে থেকে কোনো একটা মাত্র 

বৈশিষ্ট্যও আমরা অন্য কোনো! বস্তব মধ্যে পুনরা বৃত্ত (:5922650 বা হ50:90০20) 

দেখতে পাই, তবে এ বস্তকে আর পুরোপুরি অদ্বিতীয় (8210০) বলা চলে 
না, এ বস্ত্র তাহলে 50:০1-এর ভাষায় হয়ে দাড়াল আবৃত্ত (4২০০4:167)। 

কার্যত: আমরা ঘ্দ বিশ্বের বস্ত বা ঘটনাগুলো! নিয়ে তুলনা বাঁ বিচার করি, 
তবে কী দেখি? দেখতে পাই জগতে একেবারে 01208 অদ্বিতীয় 

কিছুই নেই, সব বস্তরই কতকগুলো বিষয়ে যেমন অদ্বিতীয়ত্ব (00105615935) 

বয়েছে, তেমনি আবার অন্ত কতকগুলে' বিষয়ে অন্তান্থ বস্তর সঙ্গে নানারকমের 
সাদৃশ্য ও ন্বাজাত্য ররেছে। সমস্ত বিশ্বকে য্দি একটিমাত্র মোটা কথায় 

১০৭, “০ 1008 69809019115 £0%:0. 22817086 65501761659 9086%06 199706165, 

6০ 859 33010881010 01 811 10176:0006+--7776 770086 0) 22508%, 10 214. 

১০৮, 41016962008 15 786 01 91] 1117107901966 01168162706 1. ০., 178)678861) ০07 

70789. [01015018165 009 0170906 001085 8£6 68০10 10151008110 088 0065 219 

800. 908 09060. 0 06 191861010 20 11050106106 59850. 69 9201) 00109711005 19187 

61070 18 0109:51079 96970%1 60 62090017019 986921081 0179197709, 8৪ 210 109106165 

0 659 0019068 761566, 19 7/7/557595 8৪ & 13077-109106165 01 60970), 15 01518467889) 
777১6150086 ০0 75506/, 0. 916. 
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বোঝাতে হয় তবে বলতে হয়, “নানাত্বের মধ্যেই রয়েছে একত' (0012165 

1) ড৪116 ) 1১০৯ 

জগতের সব বস্তই তাহলে সাদৃশ্য-অসাদৃশ্টে পরম বিচিত্র, ধকায-অনৈক্যের 
বিতিন্ন রঙে এরা সবাই রাঙিয়ে রয়েছে এবং এই কারণেই বিশ্বের সকল বস্ত 

সন্বন্ধেই বল। যাঁয় যে এর! “ভিন্ন” (20019০1: 0: 190171005 )। 

এখন কথ! হ'ল এই যে, যদি বিশ্বের কোনো বস্তই অন্ত কোনো বন্ত থেকে 

একেবারে “অসদৃশ'” (01531708127 ) ন! হয়, তবে 2 বিরুদ্ধতা” বলে কোনো বস্ত 

কি জগতে নেই? তাহলে বিরুদ্ধত1 কাকে বলতে হবে, যদ সর্বত্রই ভিন্নতাই 

(41500706107 ) বাজত্ করতে থাকে ? সত্যি সত্যি 092051607 বা বিরুদ্ধতা 

বলে কি কোনে। সম্বন্ধ নেই ? 

একথার উত্তরে আগেই বলে রাখছি যে বিরুদ্ধতা (00150516077 ) বলে 

একটা বিশেষ সম্বদ্ধ জগতে আছে এবং বিপরীত ( 0099516০ ) বিরুদ্ধ সত্তাও 

অবাস্তব জিনিষ নয়। তবে এখানে বিরুদ্ধতা বলতে কী বোঝায়, তার সত্যিকার 

মানে কী সেট। খুব ভালো করে ধারণা করে নিতে হনে। 

আমরা জগতে দেখতে পাচ্ছি হাঁজাব, লক্ষ খণ্ডিত বস্তু ছড়িয়ে রয়েছে দিগ. 

দিগন্তে । নানা রকম তাদের রূপ, নানা রকম তাদের গুণ। আমরা তাদের 

যখন ইন্ডরিয় দিয়ে দেখি, বুঝি, অনুভৰ করি, তখন তাদের নানা রকমই দেখি, 

বুঝ, ও অনুভব করি। এদের প্রত্যেকটি বস্তর আলাদা আলাঘ! নাম আমরা 

দিয়েছি, কারণ এরা আলাদা! আলাদা! রূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে। 

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন নাম-রূপের সমষ্টিই হচ্ছে আমাদের অনুভূতির জগৎ। এই 
জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে ইন্দ্িয়-জ্ঞান তা কখনো একেবারে নির্ভুল ও নিখুত 

জ্ঞান হতে পারছে না, কারণ এই জ্ঞান আমাদের ইন্দ্রিয় গুলোর দ্বারা সীমাবদ্ধ ও 

অবচ্ছিন্ন ( 11091653 )। ইন্ড্রিয়-জ্ঞান কখনে! ইন্দ্রিষের গণ্ভীর বাইযে পা দিতে 

পারছে না। এইজন্ঠে আমাদের যে জ্ঞানই হোক-না-কেন, তার ভিতরে সর্বদাই 

ভূলশেষ (1091810. 06 ০0:01) একটা থেকেই যাচ্ছে? যত সাচ্চা জ্ঞান হোক 
পপর 

১৭৯, 2011 805 001091)01067000, 19৮6 67610: 0701006 88198০8, 609৮ 9180 1798 617৩1] 

₹960775106 চা, 0155255066115009 0101) 819. 00170100160 061067 101)910032801)8.+--- 

(8০:০১) 31900801240. 0241515) 100075868, 5০. 0. 519,) 
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না কেন, তার মধ্যে তুলের খাদ মিশে থাকছেই থাকছে। কাজেই আমরা যখনই 

কোনো বস্তর সঙ্গে অন্ত কোনো! বস্তকে তুলনা করি, তখন নিখুতভাবে তুলনা 

করা, অসাদৃশ্ত সাদৃশ্টের পরিমাণ করা আমাদের পক্ষে কখনে সম্ভব হয় না। 
ধর] যাক, আমরা ছুটো বস্তর পরস্পরের সাদৃশ্য বের করে নির্ধারণ করেছি যে ওরা! 

পরস্পর পুরোপুরিভাবে “সদৃশ” কোনে! দিক দিয়েই ওদের মধ্যে কোনো রকম 

অসাদৃশ্য নেই। কিন্তু আসল ব্যাপার হল এই যে এ কথা জোর করে বলার 

জে! নেই। কারণ, আমাদের যন্ত্রপাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন আরো হক্ 

বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণ সম্ভব হবে, তখন হয়তো দেখা যাবে যে অতি সুন্্ন পার্থক্য 

তাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, যে পার্থক্য আগে ধরা পড়েনি । কাজেই সাদৃষ্ঠ 

বা অসাদৃশ্ঠ সম্পূর্ন কি না, সে কথা জোর করে বলা চলে না। আমাদের এই 

অনুভূতির জগৎ বা 2000171031 7621105 সম্বন্ধে এজন্যে আমাদের কারবার শুধু 

পবেশি বা কম” ( £:525] ০0: 1555০: ) সাদৃশ্য-অসাদৃষ্ঠ নিয়ে । 

কিন্ত আমাদের স্মরণ রাখতে হবে আমরা যে জগতে এখন আছ সে হচ্ছে 

লঙ্জিকের জগৎ। আমাদের বাহ্ ইন্ত্রিয়াহ্ভূতির জগতে যে তত্বের সাক্ষাৎ 

আমরা পাইনে সে তত্ব লজিকের জগতে পাওয়া যান । বাইরের ইন্দ্রিয় আমাদের 
যা এনে দিতে পারে না, আমাদের ন্ায়ানথসারী চিন্তা (19£1081 0010108 ) 

তা স্বচ্ছন্দে আহরণ করে এনে দিতে পারে; বাইরের জগতে আমাদের ইন্ত্রির 

কোনো নিখুত €( 061:65০6) বস্ত ব] নিধু* ত ০3065091:5 অনুভূতিতে পেতে না-ও 

পারে। কিন্তু যুক্তির রাজ্যে, হ্যারশান্ত্রের জগতে যে-সব ০৪৮০৪৩৮ নিয়ে 

আমাদের কারবার, সেগুলো সবই নিখুত ও সুস্পষ্ট চিন্তায় আমরা নিখুত 

আকার গড়তে পারি, ইন্ড্রিয়ের দ্বারা তার সাক্ষাৎ বহির্জগতে না পেলেও লঙ্িক” 

চুলচেরা বিশ্লেষণ ও শান দেওয়া ধারালো। বিচারের সাহায্যে যে-সব ০৪৪৪০: 
হথজন করে, গঠন করে, সে-গুলো আদর্শ রচনা (20221 ০০155009000) )1 

এক অর্থে পূর্ণ সাদৃষ্ত বা পূর্ণ অপাদৃশ্ত জগতে আমরা! খুজে বের করতে পারি 

বানা পাবি, কিন্তু পুর্ণ সাদৃশ্য (50000166 51001121165 ) ও পুর্ণ অনাদৃহের 

(০01700156 0355101191% ) সত্যিকার রূপ কী হবে ও আসল ছক কী হওয়া 
উচিত যুক্তির দিক থেকে, সে তত্বটি লক্জিক নির্ধারণ ও নিেশ করে দিতে পানে। 

এই কারণে বস্ত জগতে নিখুত ও যোলো আনার "সাদ কি অসাদৃশ্ঠ না পাওয়া 

গেলেও যুক্তিসংগত নিখুত ও 'পূর্ণ সাদৃশ্ত' বা অসাদৃন্ঠ বন্তটি কী, সে সমাধান 

মানুষের ভ্ায়াহুসাৰী বুদ্ধি (1981521 00100108 ) করতে পারে । 
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এইজজন্টেই 3:01) বলছেন : পূর্ন সাদৃশ্ত বা পূর্ণ অসাদৃশ্ঠ বাস্তবে নেই, 
ওর! আদর্শ সীমা 1৯৯০ 

এই পূর্ণ অপাদৃশ্যের ( ০0101665 01551711211 ) মানে হচ্ছে সব দ্দিকের 
ও সকল 153016-এ অপাদৃশ্ট । এই রকম তীক্ষ ও সর্বস্থায়ী পার্থক্যকেই 

বলা যেতে পারে বিকুদ্ধতা (92295160070 )। ছুটো বস্তর কোনো প্রকৃতির 

সঙ্গেই যখন কোনো! প্রক্কতির মিল নেই, যখন সব দিক থেকে দেখলেই তাদের 
বিপরীত ও বিবিধ বলে দেখা যায়, তখনই বল! যাবে যে ভারা একে অন্যের 

বিরুদ্ধ (090316 )। এখানে একট! কথ! বলে রাখছি যে এই সব দিক দিয়ে 

যে অসাদৃশ্ট তার মানের একটু বিশেষত্ব আছে। আগেই বলা হয়েছে ঘে এই 
জগতের সকল বস্ত বা! ঘটনার পটভূমিকাম্ (02015809904 ) রয়েছে দেশ ও. 

কাল, দেশের ও কালের ক্ষেত্রেই বিশ্বের যত পরিবর্তন, যত ঘটনা ঘটছে এবং 

যত বস্ত বেঁচে রয়েছে । কাছেই দেশে ও কালে সব বস্তই সত্তাবান এবং সেই 

সত্তা (85105) সকল বস্তপনই আদি বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি । “অস্তিত্ব.” এই 

কথাটি বললে যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য (1501০ ) বোঝা যায়, তা সব বস্তরই মধ্যে 

রয়েছে । “অন্তিত্”-গুণ সকল বস্তরই সাধারণ গুণ, একটা সার্ভৌমিক ও 

সর্বকাপিক গুণ। কাজেই যত বিভিন্ন, যত অসদৃশ বস্তই হোঁক"না-কেন, 

এই এক গুণ সবার মধ্যেই আছে । স্থতরাং এই একটি গুণে অস্তত বিশ্বের সকল 

বন্ত ও ঘটনা সদৃশ । “আছে"-_ একথা সকল বস্ত সম্বন্ধেই বলা চলে। অবশ্য 
এই “আছে” ভূত, ভবিদ্যং ও বর্তমান এই তিনকালেরই অস্তিহ্ব হতে পারে । 

এই অস্তিত্ব বা (8০178 ) বিশ্বের সকল বস্তুর সাধারণ ও অচ্ছেস্য গুণ। ম্যাক 
ট্যাগার্ট (10. 7:8£851:6) বলেছেন যে এই অস্তিত্ব (92516) হচ্ছে 

হেগেলীয় ভায়ালেকটিকের একমাত্র স্বীকার্ধ (005091865 0 29517070103 ), 

কারণ আমাদের সকল অভিজ্ঞতার মধ্যেই এই সত” (45128, ) বিচ্ভমান 
স্বয়েছে 1১৯ ৬ 

১১০, 9 29915 008] 20 91000171091 198%1165 260 ০0120019695 10616165 0৮ 000২৭ 

[0196 01891001186, 10770989 7১0168 87:9 1:9615921 50600 1577565.. 13965 9670 00686 1117108 

60676 58 90109109880) £০০]০ 10 ঘা) 9987998 ০0৫ ৪3100)180৮ 800 188170118716- 

--(90105170, 785৫, ০]. 10. 166) 

১১১, শু ০15 1981 099601565 10100) 609 919160610 2601795 29 6116 90001 

৪৪100 6196 0219000৮ 2691]5 0288৮৪**, 9. 0880 09 5380790 01 09 6185289 0% 

80106 630)61190০6-- 20, 06061 দা008, 008৮ 500566003500 9, (8 17)--810. 09829, 



১২৪ হেগেলীয় দর্শন 

কাজেই হাজার অসাদৃশ্ত থাকলেও সব বস্তর পরস্পরের মধ্যে একটা সাদৃশ্ 
চিরকালই রয়েছে যে এদের সবারই “অস্তিত্ব' নামক গুণটি আছে। অন্ত সব 

বিষয়ে বৈষম্য থাকলেও এই এক বিষে সবাই এক রাঙ্জের ভাগীদার ও একই 
গুণের শরিক। উইলিয়ম জেম্স্ও তাই বলেছেন যে বস্তুলো পরম্পরের কাছে 

যতই “৪:010215, 07618, 101015, 4150018610010043* হোক-না-কেন, 

সব অবচ্ছিন্নতার ( 015০9170100$5 ) পেছনে এক শাশ্বত ও সর্বলৌকিক 

নিরবচ্ছিন্নতা (০০000120165 ) রয়েছে, সে হচ্ছে দেশ ও কালের অবিচ্ছেদ্য ও 
অবিভাজ্জ্য পটভূমিকা ।১১২ 

এইখানেই জেমস বলছেন যে বিশ্বের “অসদৃশ” যে সব বস্ত রয়েছে যাদের 
মধ্যে আর কোনোই মিল নেই, তাদের দেশকালই হচ্ছে একমাত্র মিলনভূমি-_ 
+ 7192 01915 £0910 06 010102 08০ 0055655 ” 

কাজেই দেখা যাচ্ছে ধে এই “দ্েশকালে-অন্তিত্ব' ৰিধয়ে সকল বস্তরই সাদৃশ্ 
রয়েছে । এই অর্থে পূর্ণ অপাতৃশ্ত (০০০৫0166 ৫1551071121 ) জগতে 

অর্থহীন হয়ে দাড়ায় । কিন্তু তুলনামূলক বিচারে প্রাথমিক নিয়মই হ'ল এইযে, 
যা! সকল বস্ততে সাধারণভাবে আছে তাকে বাদ দিয়ে তবে *তুলনা করতে হয়। 
সমস্ত বিশ্বজগতের যা সাধারণ গ্রণ ( ০0120001) 18০01 ) তাকে বাদ দিয়েই 

আমাদের সকল বস্তকে বিচার ও তৃূলন1 করতে হবে। এই কারণে যখন আমরা 
সাদৃশ্য বা অসাদৃশ্য (51001190105 0: 01951111911 ) বলি তখন এ সর্বাধিগত, 

সনাতন ও নিত্যগুণটিকে বাদ দিয়ে তবে সাদৃশ্ঠ বা অসাদৃশ্তকে (51001191165 
01: 41351211311 ) বুঝতে হবে; ম্থতরাং পূর্ণ অসাদৃশ্ত (০079166৩ 

01551001195 ) বললে বুঝতে হবে এই সর্বলৌকিক সাদৃশ্যকে বাদ দিয়ে 

অপরাপর আর সকল বিষয়ে অসাদৃশ্ট। এই রকমের গতীর ও ব্যাপক 

অসাদৃশ্বকেই আমরা বিরুদ্ধত! (992091000. ) বলে আখ্যাত করছি। যাদের 

ভব ও 8:০ 05561290170 2490.1771700 0175 00956019569 09081801618 105০91590 11) 0597 

&008010 0£ 9৪৮ 02,20510-ত (34620599155 215062151 79055160450, 010, 0866%6 

ঞন৮ 18.) 

১১২, ০৮*০5/9 200 90700105265 08000090. 01) 95৪£চ ৪109,**৮ 17109 960708 (18910 

881589 8:68 80 1705170 15 091701009106 109, 1019 63019692009 01 8100 07019 ০1 1101) 11 100 

196 896108 6০ 150159 609 95186697008 ০0৫ 609 1956. ৬70 1029 1001 10570881090, 01587 

50101700165, আ6 1852 012] 17780 56 ঠ1087-6151090- 00009 9070615916198 01 11018 

৮0০5 09:6585 [0 0156018 00559, 0005 98০, ৪09০5 2700 62005 819, £00036 0 6009200, 

8859 ০01৮ £:00:008 01 20100 6156৮ 0098988.' [ 7751 00 061$656, ত%.4570085,0, 296 ). 
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পরস্পরের মধো এই সব দিকের উদ্দগ্র টিসি রয়েছে তাদের বলা যায় বিরুদ্ধ 
স্ত ( 0০5166 )। 

“00900316৮ সংজ্ঞাকে আগেই বোঝানো হয়েছে । যে-ছুটে! বস্তয 

এককালীন অস্তিত্ব একই জায়গায় সম্ভব নয়, যাদের মধ্যে এক থাকলে অপরের 

থাক! অসম্ভব, তাদেয়কে :0790510 বা “বিরুদ্ধ বস্ত বলা হয়ে থাকে । যেমন 

'সত্য' ও 'অসত্য' । কোনো বস্ত সত্য হলে, সেই অর্থে ই অসত্য” হতে পাবে না। 

এ"ছুয়ের মধ্যে চিবস্তন উববিভীব জাগ্রত হয়ে বয়েছে। এক] একে অন্তকে নশ্যাৎ 

(176£90 ) করে, বাতিল করে (1701]10 ) এবং ০01709150 বা বিরুদ্ধতা 

করে। এমনি ধরনের 00793510002 বা বিরুদ্ধতা বিশ্বের কোনো কোনো! বস্তব 

মধ্যে আছে এবং একথা সবাই স্বীকার করে। এই কারণে ক্রোচেও (0০০6) 

বলেছেন: 

"09: 05008001009 96৮6], 17 10565561621104 16211১21505 

15616 20০ 00 8০০১ 1506 09015 ৬10) 01501100 7000 9150 ৮10) 

0070956+ ০017০616.--(00 1 1019) 

বাস্তব জগতে দুরকমই সম্বন্ধ এবং ছুরকম শ্রেণীর বস্তই পাওয়া যায়। কেবল 

“15071061918-র সাহাধ্যে লবর্শকছুকে বুঝতে চেষ্টা কবলে ভূল হবে। কারণ 

জগতে “00709516653 রয়েছে । যেমন সত্য ও অসত্য (696 200 1৭৩), 

তালে! ও মন্দ (£০9০৭ ৪00 ৫৮11), স্থন্দর ও কুৎসিত (06৪0060] 200 815), 

হা! ও না (00510156200 126901৮০)১ আনন্দ ও বেদন। (1095 900. 5010৬), 

জীবন ও মৃত্যু (116 ৪00 0590) ) সৎ এবং অসৎ (86108 70 1106-8617) 

ইত্যারদি। এই যুগ্মতাবগুলোর এক পক্ষ অপর পক্ষের একেবারে “বিরুদ্ধ”, যাতে 

করে প্রত্যেকেই তার বিরুদ্ধভাব দ্বারা নিহত হচ্ছে (51217) 05 15 00795106), 

হেগেলীয় পরিভাষায় বলা যায়, একটা দ্বারা অপরটি 0০256] বা বিনষ্ট হয় । 

সত্যের সঙ্গে অসত্যের যে সম্বন্ধ, সত্যের সঙ্গে ভালোর ! £০9০৫0955 ) সেই 

সম্বদ্ধ নয়। সত্য ও অসত্য বললে, তৎক্ষণাৎ বোঝা যায় যে এ-হ্টি একত্র 

থাকতে পারে না কাচ ও কুত্রাপি। যে স্থানে সত্য থাকবে সেখানে অসত্যের 

গান নেই। যেখানে অসত্য থাকৃবে সেখানে সত্যের থাকা অসম্ভব । এদের 

মধ্যে অহি-নকুলের সম্পর্ক চির্বিগ্যমান। কিন্তু সত্য ও ভালে (৫০০৫71695 ) 

বল্লে অন্ত রকষের সম্পর্ক বোঝা যার । সত্য যেখানে আছে সেখানে ভালোরও 

(£০০৫)6৪$ ) একত্র থাকবার কোনোই বাধা নেই। ছুই-ই দিব্যি সহযোগী 
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হিসেবে থাকৃতে পাবে । একই মানুষ রা বস্ত একই কালে [0০ 8 30০0 

হতে পারে ; একথা কল্পনা করতে আমাদের বাধে না। কিন্ত একই বস্ত একই 
কালে সত্য ও অসত্য দুই-ই হতে পারে, এ কেৰল আজগুবি উপকথার রাজ্যে 

সম্ভব হলেও হতে পারে। কিন্তু যুক্তি, বুদ্ধি বা বাস্তবের বাজে; এ একেবারে 

অসম্ভব । 

কাজেই দেখা গেল যে অপরত্ব (02136177955 ) ও বৈপরীত্য (00205161072) 

দুটা আলাদ! ও ভিন্নার্থক সংজ্ঞা বা ০৪০5০:5 । এদের অর্থের পার্থক্য আশমান- 

জমীন এবং এরা একটি অপরটিপন পরিবর্তে কখনও ব্যবহৃত হতে পায়ে না। 

5:০০০ তাই বলছেন : 

£ 15656 25 02:0200170 01010618565 71001) 00 1500 76100016009 

০০ 0809065 09£ 50116061092 515090110০০ 0:62020. 10) 002 52,006 

10291701861. 

[06 46005% 15 1000 17) 006 52006 15120000006 48156 8৪ 10 15 

00 0106 8০০১১ 1501 15 0106 56210016017 00 00০ 20515 11) 00০ 52026 

16180101945 115 00 0106 01211950101010 080. 900 0০০ 10000 

£0901955 200. £00017655 ডয100006 0000, 206 1000 ০ 81510165.”? 

জগৎকে সমগ্র দৃহিতে দেখতে হলে এই ছরকম সম্পর্কের পার্থক্কে সর্বদা 
মনে র/খতে হবে । এদের অর্থের তফাৎ য্দি চোখের সামনে না থাকে তবে 

বিশ্বগতির অর্থ-নির্ণয় নির্ধাৎ তুল হবেই হবে। কারণ এই 00161077695 ও 

0179954107-এর মানের পার্থক্য দার্শনিক বিচারের গোড়ায় কথা। ক্রোচের 
(009০9) মতে 57005 15 22 550130191 00170 অথচ এই 55556170291 

9০%৮-এই হেগেল তুল করে বসেছেন । তার লঙজিকের সর্বপ্রধান কথা বিরোধ 
বা বৈপরীত্য (০0730515601 বা 00051610 ) এবং তার [.০81০-কে 

[,9£10 09£ ০0100841000 বা বিরোধাত্মক স্থায় বলে আখ্যাত করা হয়ে থাঁকে। 

অথচ এই বিরোধতত্বের মানে তিনি ঘা করেছেন, তাতে যুক্তি ও বাস্থবতা নেই, 

আছে কেবল কষ্টকল্পিত অর্থের বিকৃতির সাহায্যে ফরষূলাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা। 

তিনি ঢ০:781 [081০ বা অবরোহী ভায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিশান তুলতে 
গিয়ে বিরোধ ও বৈপরীত্যকেই (50202800007) 220 0১095$0107) ) বলে 

বসলেন বিশ্বজগতের সার্বভৌমিক ও চিরস্তন নীতি এবং নির্দেশ করলেন য়ে 
বিশ্বের সকল বস্তই সকল বস্তক্ষে ০72০95 করছে, বিরুদ্ধতা করছে। বিশ্বের 
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সকল বস্তর পারস্পরিক সম্বন্ধ কেবল একটিমাত্র এবং সেটি হচ্ছে বৈপরীত্য 

(০০0510107.)। উইলিয়ম জেম্স্ ( ৬/11190) 121065 ) এজন্েই বিদ্রপ 

ক'বে তীর অন্থপম ভঙ্গীতে বললেন : 

“চু০ [17656] ] আহ]] 000 08]1 9018080156207, 002: 5106 17 0106 

01922 220. 19107065172 2096061 7 0096 35 60০0 10917176206. 

€001705010000 10050 ০০ 4 £06 01015215891] 2120. 17050 ৫2116 15 

516016 00900.061175 9102 00 06 19021705 1001৮০0 17 ০8563 009 

০ 19101061600 9000052ণ 60 6201005 0016 ০0020700100 0% 

90176 7795912575১ 0. 275-76 ) 

সুত্র যেমন করে মালার সকল ফুলকে একত্রে গেঁথে রাখে হেগেলের মতে 

এই বিরোধ ( ০0170050100) ) তেমনি বিশ্বের সকল বস্ত এবং ঘটনাকে ধারণ 

করে আছে। যা-কিছু আছে, যা-কিছু ছিল, এবং যা-কিছু থাকবে-_- সবই বিধৃত 

হয়ে রয়েছে এই ০070801000-4র মধ্যে । যেখানে সব খণ্ড বস্তগুলোই 

পরস্পর ০০70:8010001) বা অবিচ্ছেদ্য সহযোগিতায় বর্তে আছে, সেখানেও 

বিরোধের (০০00901০000 ) হাত এড়াবার উপায় নেই। যদ্দি প্রত্যক্ষভাবে 

না থাকে তবে অন্ততঃ পণ্োক্ষ ও অনৃশ্তভাবে থাকবেই । আমরা যেখানে 
বিরোধের (০9109930007 ) নামগন্ধও 'খু'জে পাইনে, সেখানে হেগেল উগ্র 

বিরোধকে ( ০0:700210000 ) খুজে পেয়েছেন ।১৯৯৩ 

যেখানে মৈত্রী, সেখানে হেগেল দেখতে পেয়েছেন বৈরিতা ; যেখানে আছে 

সহযোগিতা, সেখানে তিনি কল্পনা করেছেন প্রতিযোগিতা? বস্তুর সঙ্গে সন্ধে 

যে বৈচিত্র্য রয়েছে তাকে তিনি চোখ বুজে উড়িয়ে দিয়েছেন, অর্থাৎ দেখেও 

দেখতে চাননি ; ফলে বিপুল ব্রক্ষাগতকে একটিমাত্র ছাচে বাধতে গিয়ে তিনি 
বিরোধকে (০০০6801০0০0 ) পৃজাবেদ্দীতে বসিয়ে অন্ধ তক্তির কাছে যুক্তিকে 
বলি দিয়েছেন, এবং নিজেও নিতাস্ত হাশ্যকর ভাবে বিরোধের (০000801০- 
0০০) জালে জড়িয়ে গিয়েছেন। জেমস নিপদোষ রসিকতা! করে বলেছেন, 

১১৩, 1008 6209 561801008 ০01 80 88০ 100 168 01019085, 0£ 0100 011779 আআ] 

20061098000, 01 0209 01909 1161) &1)061)67 01809, 01 ৪ 08089 1 109 6700৮, 01 

10106 160) 168 [0:073970898 8100 98090291157 ০ 00965 1160) ভ1)019, 100086 100 81701 

60 1050155 000650560101), 0920615010600, ৪1002) 60 180]. 37 1১৪ 5৪7 1198৮ 0? 

50106797009 8100. 003.032)0165, 08000681662 62086 09 129]0. 6০ 081996 109200, 80. 10081 

১9 65910 5৪ %09 00.5587891 80159106, ০0: 2801061১ 01016 2৪ 100 1077£97. 522 279৩৭ 

401 & 89159256,,.৮ (07%190799 42209189163, . 816-79 ). 



১২৮ হেগেলীয় দর্শন 

17586] ৮7111 900 0086 01৪11 [02 001085 7] ডা 01906161706 

15 00611 10210065 270. 0030 12 006 266 01 0903010006171 006 42000 

1016170 15 07000176 8100. 0065 1৪]] 11060 301) 00367581005. 

-* 10 599105 120)61 000 008. ৪. [01011050116] 5100 70:5061705 0096 

60০ 0110 15 2050106615 19001791--5170910 91] 9201. 01 2. 01117510016 

(106170050৫6 00708410010 ) 17101) 00621015% 02969 01702] 
50817011075. (06 275-76) 

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দেখা গেছে যে হেগেলের প্রথম যূলতব্ব যুক্তি 

ও বাস্তবের বিরোধী । অর্থাৎ জগতের সকল বস্তই সকল বস্তকে ০০7801 
বাবিযোধিতা করছে একথা মিথ্যা । হেগেলের এই ভুলের কারণ তার 

ফর্মূলা গ্রীতি। অর্থাৎ জগতের সব কিছুতেই এই একটিমাত্র সম্বন্ধকে দেখাতে 
চেয়েছেন তিনি এবং এঙ্ন্য “00)117658” বা অপরত্থ নামক আরেকটি সন্বদ্ধকে 

হিসাবে আনেননি। এখন তার দ্বিতীয় তত্ব সম্বন্ধে আলোচন! করা যাবে । এই 

দ্বিতীয় তত্ব আলাদা! কিছু তত্ব নয়, প্রথম তত্বেরই ভাবাস্তর ও রূপান্তর মাত্র । 

খ. জগতের প্রত্যেকটি বস্ত'আত্মবিরোধী (5616-5017059160015 ) : 

বিরোধ (০9208015610) জগতের বস্ত ও সত্তার বুকে লুকিয়ে আছে। 

যে-কোনো বস্তর প্ররুণ্তিকে বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে ,সেই বন্ত নিজেই নিজেকে 

খণ্ডন বা বিরোধিতা করছে । আমর! আগেই এ তত্বের বিস্তৃত বর্ণনা করেছি । 

দেখেছ যে কান্টের £১০0000]05 তত্বকে বিকশিত ও প্রসারিত করে নিরে 

হেগেল একে বিশ্বের সকল বস্ত বা সত্তার উপরে প্রয়োগ করেছেন। প্রতোকতি 

বস্তই হচ্ছে : 
৪৩ ০০-2%1506217106 06 000095106 6165006165 এবং ৪ 00001606 21715 

০ 00100560 06061001170019105--€150810 ০1 776261, 20 100) 

এই কথাটিকে হেগেল কতক গুলো ০০0০:৪০ ব মূর্ত দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে 

চেয়েছেন । এই তত্বগক বলা হয়ে থাকে 4005006160092 06 ০0১০, 

81025” | এই দৃষ্টিতে, কোনো বস্ত সেই বস্তও বটে এবং সেই বস্ত নাও বটে। 
এবং এই তব [,0৬ 0£106170 ও 11015-0010515000-এর খাড়াঅন্বীকতি 

এবং তার বিরুদ্ধে উচ্ছুত যুদ্ধ ঘোষণা । কারণ, উইলিয়ঘ জেমসের ভাষায় : 

৮ [07০ 01177011606 006 ০01608015601177698 06 1061700 01 
00108010001165 15 006 29561706 06 006 76861191) 35506100 +-স্ত 
(19880 0 762861, 0277) 
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এ-সম্বন্ধে একমাআর উত্তর এই যে এ তত্ব মানুষের সাধারণ বুদ্ধি ও দার্শনিক 

বুদ্ধি এই ছু'য়েরই বিয়োধী ; যুক্তি ও লজিককে এ-তৰ সমূলে উৎপাটন করেছে, 
এবং মানুষ উন্মত্ত কল্পনার সাহায্যে একে ধারণায় আনতে পারে না কারণ. 
জেম্স্-এর ভাষায় বুদ্ধি ও যুক্তি সবই এর কাছে হার মানে, 06665 006. , 

502070108-” এইজন্তই ক্রোচের সী, হেগেলীয়ান পশ্তিতও বলতে বাধ্য 
হয়েছেন: | ূ 

"176 জ1)0 09165 80 006 40,0510 06 7০8£61 10) 036 10020012 
0৫ 1306751021801755 25 06৮61006170 200 1১০৬6 211 00৬ 7:525010. ০0 

00০ ০0000)61)0610901)0, সয1]] ৮৩ 09118650616 1018 6০ 20 ৫০1) 0106 

00901 27 ৫530811 08 0110615081801776 16 01 061503160. 020 102 1509 

101005516 08০০ 0০0 1306 71) ও, 10353 0£ 10631011)61659 217950:9500105-+ 

00০০6, 74770651875 270 97262512622. ০0 0:218105077,% 

0 179£591 2. 118 ) 

তাঁর এই আত্মবিবোধ (961£-50150:90156107 ) তত্ব বাস্তব জগতে কোথাও ' 

নেই, তাকে সুজন করেছেন হেগেল নিজের কষ্টকল্পনার গর্ভ থেকে । রাম"এবং 

€০৮রাঁম? এ ছুটো! বিরোধী (02068915605 বা 09০০510 ) মন্ন। ঝা? 

সংজ্ঞা । এই ছুটো সংজ্ঞাকে একই স্থানে ও একই কালে একই বাক্তির সম্বন্ধে 
আরোপ করা যায় না। কারণ জেম্স্এর ভাষায় এবা 217) ০077015% বা 

*10010609115 €:০1054৬6৮ এবং ক্রোচের ভাষায় একটি অপরটির দ্বারা নিহত 

(91510 ) হবে যন্দি এর! কাছাকাছি আসে। অবশ্থ এরা যদি দূরে দূরে থাকে 

এবং কারুর ল্বে একই আপন দখল করে থাকতে না চায়, তবে এদের সম্প্রতি 
কোনো লড়াই হবে না। অর্থাৎ যখন 'রাঁম' বল! হচ্ছে, ঠিক তখনি “৪০৮রাম' 
বলা না হয়, তবে কোনো দ্বন্ব (90016 ) এদের মধ্যে তৎক্ষণাৎ (17070)6- 
৫190215 ) হচ্ছে না। কিন্তু একই কালে ও একই স্থানে দুজনই আসতে চাইলে 
তা চলবে না। যখন “রাম” আলবেন, তক্ষুণি 42০শ্রোম” আসতে পারবেন না। 
এল একজনই স্থান পাবেন, অন্ত নিগৃহীত হবেন । দেশ ও কাল বিরাট 

বিস্তূ'ততে ছড়িয়ে রয়েছে, জায়গার অভাব নেই, কাজেই এই অফুরন্ত বিস্তৃতির 
মধ্যে আলাদা আলাদা জায়গা বেছে নিয়ে দুজনেই দুরে দূরে থাকলে শান্তিতে 
থাকতে পারেন। এই কথাই জেম্স্ বলছেন : 

50065 ০91761106 00]5 13217) 25 12000002115 €3০105152 705511]1- 

0165) 0065 50852 60 0055955 01)917255165 04 056 52106 02৮ ০01 

90306) 011715 2174 ০৫০৮151065১ 112) 1550 928৬ ০01 056 002061 ). 

৯ 
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আসল কথা৷ একই অর্থে, এই ছুটি সংজ্ঞাকে প্রয়োগ বা ব্যবহার করা চলবে 
না। যে অর্থে “রাম” বলা হবে, প্বাম”” শব্দের টিক সেই অর্থেই ৭০০-রাম” 

তক্ষুণি বলা চলবে না। অবশ্থ একবার রাম” এক অর্থে ব্যবহার ক'রে আবার 
এ্নন্ত অর্থে 9১০৫-রাঁম” তধনি বলা চলতে পায়ে। 

. তেমনি ভাপো (£১5) ও মি 2৮1] ) পন্বদ্ধেও। এরা বিরুদ্ধ 

€ পাঠাতে ) সংজ্ঞা । কাছেই যদ কোনো লোককে ০০” বলি তবে ঠিক 

সেই স্থানে ও কালে তাকে *:০?” বলা অসম্ভব ; অর্থাৎ একই অর্থে বলা চলবে 
না। বিভিন্ন অর্থে বললে দোষ হবে না। যে অর্থে ও যে ব্যাপারে *£১০৭, 

বঙ্গা হয়েছে অন্ত ব্যাপারে ও অন্ত বিষয়-বোধক অর্থে এ লোককে “5৬117? 

বলতে পারা যাঁয়। দুটো সংজ্ঞাকে দুটা আলাদা আলাদা স্থিতিতৃণ্ম থেকে 
বোঝা, বলা ও ব্যবহার করা হচ্ছে। এখানে একই স্থানে, কালে ও অর্থে না 

বশীয় এদের বাস্তব বিরোধ বাধলে না। কাজেই কোনো বস্তু সম্বন্ধে পরস্পর- 
বিরোধী সংজ্ঞা একই কালে ও স্থানে প্রয়োগ করা যেতে পারে, হেগেলের এ 

মতের বান্তবতা ও যৌক্তিকতা! নেষ্ট । কী করে যে এমন অসংগত প্রয়োগ সংগত 

হতে পারে, তা হেগেল প্রমাণ করে দেখান নি । ছুটে! বিরোধ” । ০0750:3010- 

টো) সংজ্ঞা প্রয়োগ করা যেতে পাঁবে ছুটা বিভিন্ন অর্থে ও ছুটা আলাদা 

স্থিতিভূমিতে । একই বস্তর মধ্যে বান করছে ছুট] বিরুদ্ধ সংজ্ঞা, হেগেলের 

একথা অর্থহীন | রামের মধ্যে রামত্বও আছে, আবার একই সঙ্গে 'না-বাম'ত্বও 

আছে, এবং ভালোত্বও আছে আবার মন্দত্বও আছে,একথা' একই অর্থে খাটে না। 

যেটুকু খাটে সে হচ্ছে ভিন্ন অর্থে। জেম্সএর ভাষায় ঃ তীরা বিভিন্ন অর্থে 
প্রযোজ্য (00০5 ০০০৪7 10 412ত1617615506505 )। 

হেগেল বলবেন, একই বস্তুর ছুটো কার্য, £0০0190. )- মানে, বিরুদ্ধ ক্রিয়া, 
(800001 )-- সর্বদাই তো দেখা যাচ্ছে । যেমন, বচন বা 0:010911107-এরু 

অধ্যে 59৮০৮ ও ০৮1০০কে অন্বিত করে, সংযুক্ত করে বর্তমান রয়েছে 

গংযোজ্কটি (00018 )। স যোজকটিই, দেখা যাচ্ছে, ছুটে বিরুদ্ধ ক্রিয়া 

সম্পাদন করছে একই কালে । অর্থাৎ সংযোক্জক যেমন সংযোগ সাধন করেছে, 

তেমনি বিয়োগও সাধন করেছে _ যুক্তও করেছে, বিষুক্কও করেছে। 

এর জবাবে এইটুকু নিদেশ করলেই হবে ঘষে হেগেল এখানেও তাই 

করেছেন। যাকে বলা হয়েছে 4559951715 00 01501280150,” ( প্রভেদেকরণে 

অস্বীকার )। কারণ, ঘষে অর্থে ২যোজক সংযোজন করছে, তাঁর বিষ্বোজন 



হেগেলীর় দর্শন ১৩১ 

“নামক কাজটি ঠিক সেই অর্থে নয়। এই রকমের আরেকটি দৃষ্টাস্ত দিয়েছেন, 

'েমন “042)-211” | ভাঙ্েলের মধ্যকার ভাগাটি (78) ছুর্দিকের দুটো 

বলকে সংঘুক্ও করছে, আবার বিষুক্তও করছে। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে মনে 
হুবে যে ভাঁগাটি এখানে সত্যি সত্যি ছটো বিরুদ্ধ কার্য (০0750150015 
£070001) ) সাধন করছে একই সঙ্গে । ন্ৃতাঁং হেগেলের বিরুদ্ধের পারস্পরিক 

অনুস্থযতি'র (170061061605605 06090005165 ) বা আত্মবিরুদ্ধতার জলস্ত 

দৃষ্টান্ত হয়ে ডাশ্ধেলের অন্তর্বর্তী ভাগডাটি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তলিয়ে 
রি] পড়বে ঘে বস্তুত ব্যাপার তেমনটি মোটেই নয়। ডাণ্ডাটি 
সিজন” করছে এই অর্থে যে বল ছুটোকে সে বাইরের সমন্ড 

দেশ বা পর্থ, 'থেকে বাইরে রাখছে কিন্তু যখন বলি ভীগা ছুটোকে “বল 
বিষুক্ত” করছে, তখন অন্ত অর্থে বলি। অর্থাৎ তখন বলি যে ছুটো বলের 
অন্তর্বর্তী দেশটুকু (5০3০৪) থেকে বল ছটোকে বাইরে রাখছে । উইলিয়ম 
জেম্স্ একে প্রাঞ্জন ভাষায় বুঝিয়েছেন এবং তীর ভাষা-তুলে দিলে বিষয়টি 

'আরো স্পষ্ট হবে : র 
*]0 15 0:06 0086 006 5103০2 ০৩6০০০]0 01)5 9 709475 100) 

'8121065 2170 0151065 (06129১10856 23 610০ 02 0: 2. 04000-06]1] 0০011) 

২1711095 810 0151069 0১০ (০ 09115. 

806 09০ 0121017 200. 006 0151510020০ 1006 560072670 22271 : 

10 ৫1%1065 00610 09 15561006036] 00 0৫ 02 50202 ০০১৪0, 10 

(00701065 00610 05 16265101078 €0০00 ০000 0: 009 509০2 1065070 90 01 

00012 £0170619] 005561015 20 105010515021005, 

9611-50100050150017 101 50805০00014 0215 61250616016 031 

01650 00 0356 20006 £:000 15 0051010870০ 2725, 00). 264-65) 

দেখ। গেগ, একই স্থানে ও কালে ছুটে বিরুদ্ধ সংজ্ঞা একত্র ব্যবহার কলা 

যেতে পারে না। যদ কেউ কখনো পেরে থাকেন কিংবা পারা যাবে বলে মনে 
করেন, যেষন হেগেল করেছেন, তবে নিতান্ত ৪550:3০.101-ঞর জোরে এবং 

একচোো দৃষ্টির আনুকূল্য । যে 2১5009০01কে হেগেল লঞিকের পাতান্ 

পাতায় গালাগাল দিয়েছেন, তিন নিজেই সেই 225018০0০0-এর পাকে আক 

ভুবে গেছেন । এই মনোভাবের ফলেই তিনি ধারণা করেছেন যে ছুটো বিরুদ্ধ 
সংজ্ঞা একত রয়েছে সকল বস্তুতে এবং এই পৃথিবী আগাগোড়া সকল অংশেই 



১৩২. ছেগেলীয় 'দর্শন 

কেবল বিরুদ্ধতায় জর্জরিত হয়েছে। সব বস্তই ছুমুখো এবং একমুখ যদ্দি 
অস্তিবাচক, তবে অপরমূখ নান্যিবাচক | প্অন্তি” কী করে যে “নাস্তি” হতে 

পারে, অর্থাৎ অন্তি স্রূপত “নান্তি” তব আর কিছু নয়, এ অপরূপ তত্ব কোন্ 

মযাজিকে ষে সম্ভব হতে পারে তা” হেগেল কোথাও উদ্ঘাটন করেন নি। এ 

কেৰল সদসভ্াম্ অনির্চচনীয় মায়ার অলকাণুরীতে সম্ভব হতে পাবে কিংবা 

হেগেলীয় স্বপ্রপুরে 7 কিন্তু আমাদের এই ইটকাঠের নেহাৎ সাধারণ, বাস্তব জগৎ- 
পৃষ্ঠে এমন অঘটন ঘটতে দেখা যাচ্ছে নী। যাঁকে “বন্ধু” বলছি. তাকে সেই 

স্থানে-কালে ও সেই অর্থে তখনই “শত্র””ও বলব, এ কী করে হরর দীটনীতির 

(0101909905 ) জগতে চলতেও বা পারে কিন্তু সজত্তির ( রা ঠ 
জগতে বা ন্যায়ের (19510) জগতে কী করে এ চলবে? স্থৃতুলীয়ান-রা 

হয়তো গীতার নজীর দেবেন “'আত্মৈব বন্ধুরাত্মন:ঃ আত্যৈৰ রিপুরাত্মনঃ” ইত্যাদি ! 
আত্মাকে একই সঙ্গে 'বন্ধু' ও “রিপু' বলা হচ্ছে। কিন্তু এখানে যে অর্থে “বন্ধু” 
সে অর্থে “রিপু” নয়। কোনো শান্ত্রেই এ বিরুদ্ধ-সমন্বত্নর চল্তে পারে না, কারণ 
এ নিতান্ত আজগবী ও অবাস্তব । বার্ণস্টাইন-এর ( 8617)50617) ) ভাষায় বললে 

«৪9 15 180১ এবং 40015 ৮০০*--£1', এবং “না” একই অর্থে বলা যেতে 

পারবে এ কেৰল প্রলাপ-লোকে সম্ভব, যুক্তি-লোকে নয়। জেম্স্ তাই বিদ্ধপ 

করে বলেছেন 
“80010281৬৮1 আ0001:005 0000510 15 0015 0050 506215 

্ ০70০5 ) 

01000 1015 621? 10001616776 15617 2035 16 7700 105 006 ৬6৮ 5০10 

0৫ ০0136727905] 76001761 7050016 1 15 16 905001778 0৩০ ৪ 

2০011875016 06 09150916105 215 01006 1010 02552£6 1 [ও 

71500170016] 00221010001 10011026101) 7 15 1000 0199৭00 2 

511176 ?"* আ])5 9961 001 2 106 00 10010 009860061 1) 01১61 ৮61 

9111176 80910 0 0০ 01015 £10০ 50 1722? 1760 211 00801758700 

52101) 966005 €0 015117665966 06 00155175602 006 0701091 

১৪০ ০2100101065 16 8170. 06 06109016100 5020৭ 901০0.--(180095, 

0. 27 3774) 

যে কারণে হেগেক্সীয় বিরোধনবাদকে ক্রোচে বলেছেন অর্থহীন পিও (20927- 

1741655 01335 ), ঘে কারণে ফিকৃটে- 8৪1০) ) ছেগেল দর্শনকে বলেছেন, 

“03 15-810191206. ০৫ 6::00770049 001781১091০, সেই কারণেই ছ্েম্স্ বলেছেন 
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ঘে এই অসম্ভব ৰাগজাল বিস্তারের উৎস হচ্ছে হেগেলের মানসিক আতিশঘ্য 
+00617081 85295” | তীর মতে _- 

৮1106 08180051091 ০108190০661 06 0006 15003011 ০0010 1706 091] 00 

1716956 2. 201110 17001751005 ০৮1) 11, 105 12206 03610002175) 15616 

0০29] 20255 15 81106010107 (721065, 07 50776 225£157) 

[0. 273-74 ) 

উইলিয়াম জেম্স্ বিদ্রপ করে যা বলেছেন তার মধ্যে সত্য আছে । হেগেলের 
স্ববিরোৌধ-তন্বের 05০3৪ অর্থ এরকমই দাড়ায় একথা ঠিক। স্বাভাবিক বুদ্ধিতে 
হেগেলীয় ধরনের বিরোধ-তন্ব “40005005* ঠেকে, এতে অত্যুক্তি কিছু নেই। 
প্রত্যেকটি বন্তই যদি নিজের বিরুদ্ধ বন্ধুও হতে পারে তবে অসংগতিকে 
1 1000196760০ ) সংগতি (০0106:2০9 ) বলতে ছৰে ; এবং “ছুর্বোধ্যতার* 

অর্থ হবে “সহজবোধ্যতা”। তথা, শূন্ততা ও পূর্ণতা, 1016 ও 7995986, 
1000016 ও :2175021:2105, ঢ:150011 ও 10011520107 এই জোড়া 

শবগুলে! একার্থক হয়ে দীড়ায়। অথচ হেগেল এ তৰকে কোথাও প্রমাণ 

: করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। কেবলমাজ কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েই কাজ 

সের়েছেন লজিকে। এখন হেগেলের দৃষ্টান্ত গুলোকে পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক 
সত্যি সত্যি এ ৃষ্টান্তগুল৷ “ম্ববিয়োধ'কে (51600051090. ) সমর্থন কৰে 

কিনা। আমরা সর্বপ্রথম তার প্রথম ভ্রিনীতিকে (018৫ ) নিয়ে আলোচন! 

করৰ। 
হেগেলের প্রথম ব্রিনীতির তিনটি ধাপ, 96:76, বি০০৮:08 ও ০০০1০" 

1718. 86177 মানে সত্তা, কিন্ত এ সত্তা মানে কোনো বিশেষ বস্ত বা পদার্থের সত্ব! 

নয়,এ হচ্ছে সকল বিশেষ বস্তর সত্তার আড়ালে বে রূপহী'ন, নামহীন ও নিধিশেহ 
“সত্বা* বিদ্যমান সেই অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ “সতা' । এর অস্তিত্ব, ওর অস্তিত্ব, রামের 
অস্তিত্ব, শ্টামের অন্তিত্ব নয়-_কোনোই অস্তিত্বমান পদার্থের অস্তিত্ব নয়--কেবলই 

দ্ধ সন্তা নিছক ও নিওপ “অস্তিত্ব” মাত্র।১৯৪ এই বিশুদ্ধ ও নিগুণ “অস্তিত্ব” 
বিশ্বজগতে অনুভূতিতে পাওয়া যাবে না, কারণ এর 60001:1091 অস্তিত্ব নেই। 
এ হচ্ছে আমাদের বিমূর্ত রূপ (250:900107 ) মাত্র-_ সব বস্ত থেকে খ্রদ্ধমান্র 

তাদের “অস্তিত' টুকুকে ছিনিয়ে নিয়ে তার আলাদা! সভার কল্পনা করে নেওয়া 

১১৪, 5০501, 20096920010916, 0010811590, 17091861080191781)16, 100051018 ০6108 

16. 708115 10 89106%1, 0০5 005 01 006 0%:005182 061067-7010969, 
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হয়েছে। তেমনি +100:178” মানে 'নান্তিত্' বা “অনন্তিত্বগ । আমরা" 
অস্তিত্বকে ছেড়ে অনন্তিত্বের ধারণা করতে পারি নে। কোনো বস্ত থাকলেই তৰে 

না-থাকার কথা আসতে পারে অথচ এখানে 4002131708' বলতে কোনো! বিশেষ 

বস্তর “না-থাকা”কে বোঝাতে হবে না। রামের অনস্ভিত্ব, শ্যামের অনস্তিত্ব, 

এর অনন্তিত্বতার অনন্তিত্ব_ এ-সব বিশিষ্ট 'অনস্থিত্ব' নয়; সকল নান্তি-বস্তুর 

আড়ালে তাদের যে সার নান্তিতটুকু রয়েছে অর্থাৎ যে নামহীন, রূপহীন, গুপহীন, 
নিহিশেষ “অনন্তিত্ব বা 'না-থাকা' রয়েছে, তারই নাম 15008408 বা অনস্থিত্ব। 

এও একটা অবাস্তব বিঘূর্তরূপ (850206107) মাত্র সকল নাম্তিত্ব থেকে 

জোর করে ছিড়ে নিয়ে একে ত্রিশঙ্কুর মতো নিরালম্ব শ্ন্ততায় ঝুলিয়ে রেখে বলা 

হচ্ছে, এ হচ্ছে নিবিশেষ, বিশুদ্ধ “দুননতিত চিরিটিও 

অস্তিত্ব (7217£ হ'ল স্থিতি (16515 ) এবং তাঁকে নস্যাৎ বা 7০£265 

করে তার বিরুদ্ধ পক্ষ অনস্তিত্ব (70121078 ) হ'ল প্রতিস্থিতি ( £১001006515 )। 

ছেগেল বলছেন, এই নিরালম্ব অস্তিত্ব ও নির়ালম্ব নাস্তিত্ব এয়া উভয়েই আসলে 
একই বস্ত, কারণ যে স্বরূপ 8০178-এর বর্ণনা করা হয়েছে তাত বিশ্তদ্ধ 00018 

ছাড়া এ আর কিছু নয়, দুইয়ের চেহারাই গোড়ায় একই হয়ে দীড়ায়। ক্রোচের 

তাষায় £*-:00০ চআ০ 661005 (1061) 2105050015 0859 11700 0106 2206101: 

৪70 0131788 51453 1” হেগেলের নিজের ভাষায় “-*-10 (96198) 516195 ০ 

018150510 210 91015 1060 15 0001005116১ ৬/10100 8150 90617 1100064- 

18515 15 23০00178 (775 7০820 ০ 2268915 0161) 1 89108 মানে ঘেমন 

নিধিশেষ গুণহীনতা তেমনি 2২০0178 ও সেই নিধিশেষ গুণহীনতা। কাজেই 
একের সঙ্গে অপরের কোনোই তফাত নেই। কাজেই, একান্ত সত্তা বিষূর্ত বলেই 

একান্ত নঞ্র্থক বা নাস্তিবাচক আর তাই অনুরূপভাবে “কিছুই না" 

(ব0081708) 1১১৩ 

এদের ছুয়ের কোনোটাই পুরোপুরি সত্য নয়-_ 861718-ও নয় 2২০02178-ও. 
নয়। এদের ছুটিকেই খগুন বা 196625 ক'রে ওদের ওপরে রয়েছে 

১১৫, 0980106 60193521590. 10. 105911, 10900 0960777017080000 ০৮. 00811908010), 

0060176 20 £70921, 25০৮ 656 12006010201 028 01 6386 081610018 061)£.-01009. 

১১৬, 40306 9015 20806 36178, 98 16 19 20919 80865061070, 18 62867866019 6709 

2090105]0 162%6059 ; 11012, 21) & 81001182015 10000901569 2808০, 15 1056 ১০%108798, 

»*৮871597102050 01 £6791, 4৮৮. 81, 0,161. 
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48০900178,  হয়ে-ওঠা ) বা বিবর্তন; যার ফলে সত্তার ভিতয়ে এর্দের. 
ছুয়েরই সত্তা বিধৃত হয়ে রয়েছে । 71078 ও 730017$কে অতিক্রম করে: 
করেই তবে বিবর্তন বা 9৫০০27108 সম্ভব । এজন্য বিবর্তনকে (938০0929178 ) 

বল হয়েছে" উভয়ের সমন্বয় বা সংস্থিতি (550616515 ) অর্থাৎ 9617)6 ও 

[০১108 নামক ছুটে প্স্পর-বিরোধী পদার্থের বৃহত্তর সমস্থয়। 

এখন আগেকার প্রসঙ্গে আসা যাক। এখানে 86176 বা তি০00178 এরা 

ছুইই পারম্পর্িক অন্থন্থ্যতি ([0701061 90:36192 9৫ 005165 ) নীতির: 

দৃষ্টান্ত । কারণ ছেগেলের মতে 96108-এর মপ্যেই ০১108 লুকিয়ে রয়েছে ॥ 

যেহেতু অস্তিত্ই (82178) অনন্তিত্ব ( 2০108 ), কাছেই 861176-এর 

মধে)ই স্ববিরোধী একটা সত্তা বিগ্যমীন বয়েছে। যেখন ০০১৫৪ নিজেকে 

নিজেই খগুন (০00:231০6) করছে-_ কারণ 106017£-ঞর নিজের সত 

মানেই 95175 1 ১0108 স্ববিরোণের দৃষ্টান্ত । সংক্ষেপে বলা যেতে পারে 
যে অন্তি এবং নান্তি আনলে একই হয়ে দ্রাাল। যা অস্তি, তাই নান্তি। 

বিশ্বে যে দ্রুত বিবর্তন হয়ে চলেছে প্রতিযূহর্তে, প্রত্যেক অন্থপরমাঁণু যে ছন্দে 

অনস্ত' রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নিতানৃতন হয়ে চলেছে, সেই বিশ্বনীতির চঞ্চল 
ছন্দটি এই 95176-00708-8১০07010£-এর বক্রতালেই আবতিত হচ্ছে।, 

জগতের সকল বিবর্তনই (92০9178) বিকশিত হচ্ছে অস্থি-নাস্তি ক্রমের ফলে । 
“অ্তির মধ্যেই নান্তি বাসা বেঁধে রয়েছে বলে জগদ্ব্যাপারের এই নিতা চাঞ্চল্য। 

অন্তি যণ্দ স্ব বিরোধিতা না করত, তৰে বিবর্তন হ'ত ন1: জগৎ হয়ে দাড়াত” 

স্থাণু কঙ্কালমাত্র। উইলিয়ম জ্েম্স্ এই হেগেলীয় তত্বক অতি প্রাঞ্জল ভাষায়, 

বুঝিয়েছেন : 

এই ত্রিনীতি দেখাচ্ছে, বাস্তব জগতের পরিবর্তনশীলঙার কারণ" এই যে 

3617 বা সত্তা নিয়ত নিজেকে খগুন করে চলেছে । যা-কিছু আছে, তা আছে 

বলেই নেই । 8০108-এর এই ধারণা, ঘা নিজের পায়েই চিরদিন উচোট খেয়ে পড়ে 

এবং অস্তিত্ব রক্ষার দীয়েই পরিবর্তন স্বীকার করে তা সদ্বস্তর ( [3115 ) 

অন্ত অপরূপ গ্রন্তীক। এবং এটাই একটি কারণ যার জন্ত তরুণ পাঠক অন্ভভঞ্ঠ" 
করে যে এই পদ্ধতিতে যেন এক গভীর সত্য নিহিত রয়েছে । টি 

১১৭, “0008 60180. ৪০৪ (086 609 270962021165 0£ 059 198] 0:00 28 006 ৮০ 099 

1506 61)%% 19106 00096970615 17968%695 26811 7 008 ম12869501: 39+, 05 6199 8889 ৪০৮ “39, 

20৮, 85 8৪৪ 8:700100 800. 85706 ৪97 800. 0096 618 6179 1769159015019 600500 
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এই 88178-কে যেভাবে স্ব-বিরুদ্ধতার দৃষ্টান্ত করা হয়েছে তাতে এখানেও 
হেগেলের সেই একই মারাত্মক 5077£95101-এর দেখা পাওয়া যাচ্ছে এবং সেই 
একই কৌশঙ্স বা তুল, যাই বল! যাকশ্না-কেন, সেই প্রভেদ-বিচারে অস্বীকৃতি 

'(15695060001561080150) 1 এই আ্রিনীতিতে “অস্তি”কে যেয়কম 

২জ্ঞাহীন ও নিহিশেষরূপে কল্পনা কর! হয়েছে, তাতে “অস্তি”্র চেহারা অবিকল 

নাস্তির চেহারা হয়ে পড়েছে; কারণ “নাস্তি” অবিকল অমনি সংজ্ঞাহীন ও 
নিধিশেষ। এখানে অস্তি ও নাস্তি যদি একই বন্ত হয়, তবে 'অন্তিকে 

নস্যাৎ করে নাস্তির জন্ম হয়। এ নম্াৎ-করণের ফর্মুলা এ্থলে খাটছে না কারণ 
একটি বস্তকে অপর একটি বস্ত বিনাশ করছে বললে তাঁদের স্বতগ্থ সত্তা ধরে 

: নেওয়া হয়। নান্তির কোনো স্বতগ্র সা এখানে নেই, কারণ অস্তি এখানে 
জআন্তি-ই | | 

আরপরে অন্তি-নান্তিকে 28890 বা নস্যাৎ করে আবার যে 32০013874- 

এর নতুন $50006515, তাও এক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে দাড়ায় । 8০900175 বললে 

এই দৃশ্টমান নাম়-রূপের জগতের বিকাশকেই বোঝা যায় ; নামহীন, নিহিশেষের 
গুণগত পরিবর্তন বা বিবর্তন হতে পারে না। যারা আছে, তারা পূর্ব স্বরূপকে 

নশ্তাৎ বা 155£915 কবে, নতুন স্বরূপকে গ্রহণ করলে; তবেই 85০922108 নামক 

প্রক্রিয়াটি (7:00555 ) ঘটতে পারে। কাজেই এখানে “9০108 বা অস্তিত্ব 
বলতে সংজ্ঞাহীন নিধিশেষ 'অন্তিত্ব' বোঝাচ্ছে না। এখানে অস্তি মানে 
বিশিষ্টতাসম্পন্ন (৫661917865 ) নামরূপ-সংবলিত অস্তি । কাজেই দেখা 

যাচ্ছে যে হেগেপ তাব ত্রিনীতিক্র প্রথম উপাত্তে ( 0151019৩ ) যে অর্থে অন্তত 

বা 85174-কে ব্যবহার করেছেন, বিবর্তের (92909001718 ) অর্থ করতে গিয়ে 

আবার এখানে “অস্তিত্ব শব্দের তার থেকে অন্ত মানে ধরে নিয়েছেন । 

আগে অন্তিকে ধরলেন নিবিশেষ অন্তি' হিসেবে, পরবে এঅস্তি' মানে ধবে নিলেন 

বিশিষ্ট অস্তিত্বন বন্ত' হিসেবে । কাঙ্জেই 82108-কে ছুটে! বিভিন্ন অর্থে 

দু'জায়গায় কাজে লাগানো হয়েছে । ন্ঘর্থের যে সুক্ষ পার্থক্য এখানে রয়েছে 

0 1169 20006 1310) ৪0 80017, 71)609020 1088 0890 01660071058 268৪ 100৮5 25 20 

10615051016 1090938%ড 1201) 1198 17958919060 ০08 10810] 09800. 11018 20610, ০1 

& 00617)6 1010 102 9০: ৪6000199 0781: 1063 ০0৭1) 1996, 00. 1199 60 00081089110 0:06? 

60930868681], 13 9 9177 01068:99086 ৪9000] 01 609 168110 &0.0. 15 07:00] 008 

0 6126 0011068 6086 2086 ৮0006195099 190] ও 1 0690 ০076 01 060 সয় 

0 6106 8556918৮,+--080068, 790, 273-74. 
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তাকে উড়িয়ে দিয়ে নিতান্ত অযৌক্তিক ভাবে তার 2288:00. বা খগ্ডনের 

ফর্মলাকে প্রতিটা! করকার চেষ্টা হেগেল করেছেন। জেম্স্ এই ত্রিনীতির 
ছেগেলীয় ব্যাখ্যানরীতিকে তীব্রভাষায় সমালোচনা করে বলছেন 

“০ 03165 01790 15 ঢ৪০.০৫ ৪. €6211070--- 56087/2%7% 87%52) 65365 

1025 00০ 0 6156 52106 6০10 57701718067, 2110 60218 ০06 60159, 

8001165 10 00 002 তেতো 52087227215. 4&£000. 639109916 0:£ 

€015 15 00900177010 0109:8150 0015017775 90৮ 190৬ 19 0006 168250011 

30176 7 7016 06176 15 885000560+ ড710000 46661001772100205, 06178 

58081827752: [2.. 0015% 1550600 16 281:695 আ10) 00002196. 

012066016 5177101505651 রা) 15 1710007106১) আ10616০]1 ০ 2170 10১ 16 15 

10010176 7 1:0৬1760 10) 50902016065 ৫০661170115961013 0061) 3 01 

5৪0াথগ্র়োণ। 21100, 16157706376 ০) ৪0৫. 726৮ 90 ০০৮. 
ঢ30769, 29. 280-82) 

এই প্রথম ব্রিশী জ্ঞুক (£012 ) ত্র্যবয়বীর (59511951500 ) আকারে লিখলে 
ধাড়াবে এমনি একটা রূপ : ৃ 

১ নিগুণ বা নিহিশেষ সত্তা অসৎ (61776, 1615006 06661:0)179.00175, 

75 00171176) 

২. অতএব, সকল সত্তাই অসৎ (5০, ৪1] 21778 7 23000175. ) 

৩. অতএব, সগ্ুণ সততা অলৎ (92176, 100 ৫502100177961010059 15 

06105) ৃ 

৪. অতএব, সবকিছুই নিজেকে নন্যাৎ বাখগুন করে। ( চ৮200178 

186591655 10561) 
এখানে প্রথম উপাত্তে (701570156 ) 96176কে নিবিশেষ ধরে দ্বিতীয় উপা্তে 

এবং তৃতীয় নিদ্ধান্তে 5178কে সবিশেষ ধরে হেগেল তীর স্ববিরোধ-নীতিকে 
প্রমাণ করেছেন । এ কী শ্রেণীর হেত্বাভাস (19119০5 ) তা সবাই জানেন । 

'জ্েম্স্ ঠিক এই ত্রিনীনতকে এবং এর গোড়ার হেস্বাভাসকে (91195 ) একটি 

সহজ ও উপযোগী দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টান্তটি ত্র্যবয়বীর 

4 551108150 ) আকারে বসালে এমনি ধরনের হবে £ 

১. “বস্ত্রবিবন্্িত'” মাগ্ষকে উলঙ্ক' বল! যাঁয়। 

২. স্থৃতরাঁ "মাহুষ”কে 'উলঙ্গ' বলা যায়। | 



& 
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৩. স্থৃতরাং বন্ত্রপরিহিত “মাহুষ”কেও “উলঙগ' বলা যায়। 
“এখানে ১নং উপাত্ডে (7:52215 ) মানুষকে একটা বিশেষণে ভূষিত করে 

তার সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে সে “উলঙ্ক”। কিন্ত নং সিদ্ধান্তে সকল 
রকমের মানুষের ওপরই সেই মন্তব্য করা হয়েছে, যে মন্তব্য কেবল বিশেষ এক- 

রকমের মানুষের সম্বন্ধে খাটে । এর *রেই ৩নং সিদ্ধান্তে একেবারে পরিষ্কারভাবে 

১নং উপাত্তের উল্টে! অর্থ ধরে নিয়ে সেই সম্বন্ধেই পূর্বোক্ত মন্তব্য করা হয়েছে। 

ফলে কী রকম গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, সবাই হয়তো! লক্ষ্য করে থাকবেন । 

কারণ কাপড়ছাম। এবং হ্যাটকোট পরেও যণ্দ অসামাজ্িকতার নিন্দা থেকে 
রেহাই না পাওয়া যায়, তবে মানুষের বিপদের সীমা কোথায় ! 

অবশ্তট জেম্ন বলেছেন, হেগেলীয়গণ টি এতে ঘাবড়াৰেন না। 

তারা বলবেন, “কেন, বস্থের নীচে সভ্যতার কৃত্রিম আবরণের আড়ালে 

সত্যিকারের মানুটি কি আসগ্ে উলঙ্গ নয়? যত কাপড়-চোপড়ের বোঝা 

চাপানো হোক-না-কেন, শাশ্বত ও সনাতন মাঁুষটি-__ অকৃত্সিম ও আসল 

মান্তধটি তো উলঙ্গই। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে এ তব তো অতি সহজেই 
চোখে পড়বে । জেমস বলেছেন, এ কথার মারশ্যাচে যর্দ কাকর মন খুশি 

হয় তো হোক কিন্ত এই সুগভীর যুক্তিতে যদি হ্যাটকোট-পরা অতিথিকে 
বৈঠকখানায় ঢুকতে না দেওয়া হয় তবে তো সবারই সমূহ বিপদ দাড়াবে। 

তা ছাড়া যে যতই খুশি হোক, বৈঠকখানার মাপিকরা ও-ক্ষেত্রে হেগেলীয় 

নীতিকে বনবনে দেবেই দেবে। জ্েম্স-এর অনুপম ভাষা তুলে দেওয়'ই 
এখানে সুষ্ঠ হবে : 

*00£ ০000150 ৬1617525117) 0115 11750281106 07 27) 0096] 1০7০8 

0726 0006 60706105101) 15 56110015 0016১ 1005/6561 50001081 16 ১০০০০৪. 

1121) 10101 006 5100093 13 122120, 10056 25 102 15 /1010006 0106100. 

11317) ০৫] 106৬৮: 179০ 17৮61)090 0)2 ০1090095 1990 176 1706 02217 

1791060. 11096 906 0£ 105 06156 ০194 ৪6 ৪]1 ৫0069 12:০৮ 113, 

59921010158] 1000105." | 

৪80০ ৮৮০ 00351706106 0015, 106 00060170610 1889 100৬৮ ০16216৫ 

ও 18৪ 50101200, 01061791060 0124 2170 ৪11 19:০০১1680198 16552900117 

0015 20050 ০০ 100490 01 00611 0717 1061105১001 0069০, 00০ 01 0১০ 

914 501916০0006 15905607১ 216 110 10762 006 0 0018৪ 0279, 0: 
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+ 110521109, ০ 0812180% 33 5০828 006 1791054 0016 2170 5100016 

00056 1106 2102 002 01210609000. 01 10 0217521: 0৫6 681078 ০০1৭, 

00৪৮ 006 02160 710 1)15 ০100065 017 চ/1]1 ৪150 08106 ০010. 01 78030 

562 11) 1015 0601001). 

17010 00 10501078115 0086 006 019008.7 18 5611 0885৭ 1 10 

2080563 500. -- 1৮ 15 06516030650. 11) 60৪ ৮০০07 ৮6 0১৩ 5০- 

০৪1750 ০073003010007 15 2 5021116 0০০00. [71106 91)510015 70070 ০06 

£16%1, 1৮ 19905 00 00 00990361565. [6 0025 1901 21700 5০০ ৮০. 

006 0100 ০01 1015 015115090 101900 21616111001) আও ০0৫6 08121009, 

300121 620105100) 01 ৮7132 20101361 1250105 1016 18156011655 002. 

17০1৮০.৮---08109 10. 280-82 

এখানে বলা যেতে পারে ঘে 36177£ ও [3০176 যর্দ একই বস্ত হয়, তবে 

তারা একই স্থানে ও কালে এবং একই অর্থে বিপরীত বা বিরোধী (09200916 ) 

পদ্দার্থ হতে পারে না। একই সঙ্গে তাদের (196770031 ) ও বিরোধী 
(9000931.0) হওয়] সম্ভব নয়। যদ্দ কেউ সম্ভব বলে দ্রাড় করাতে চায়, তবে 

উপরি উক্ত ফল দীড়াবে। যদ তাদের একই পদার্থ (1067081) ধরা যায় 
তৰে তাদের সমবায়ে 35০010£06 নামক প্রগতি সম্ভব হতে পারে না।৯৯৮ 

আসলে 73218 ও 90108 পরম্পরবিরোধী । 3০17£-ধর সঙ্গে 

[০0১£78-এর কোনে দিকেই যিল নেই, এদের একটি থাকলে অপরটি থাকতে 

পায়ে না। এদের মধ্যে বিরোধ (০900580156017 ) রয়েছে, এবং এনা একটি 

অন্যটির বিরোধী (097০516 )এবং একটি অপরকে 76830 বা খগ্ডন করে 1১১৯ 

একই সঙ্গে 85106 ও [3০108 সমধর্মা ও বিপরীতধর্মী হতে পারে না। & 
এরা সমধর্মা বস্তত নয়,এরা বিসরীতধর্মী। কাজেই 70০178-এর মধ্যে তার নিঙগের 

১১৮০ 21 02101: 5100 00611778516 1090008100৭ 080 000 09789616069 1১৩- 

00170877617 8 লজ 19120510887 &00. 0068 290 0900109 0, 13৮ 01778 19 30010610591 
সা) 100101276 02]5 090 09156 9150. 17060178919 62০010৮ 09017 ০02 816 006 

০5806 60815. 00] 8052 00৪ 2৮ 7981079) 108৮ 0109 0108 80.08]3 6118 ০001561, 206 

8৪ &-9, 006 19602528৪07 ০0,--0:009. 796 00. 

১১৯, এঘা0 0005 05০০৮ স20)) 0) 88৩00 00]5, 0610 804 7010: 819 

2০6 19060171081] 1006 01901819 010005869 %00 1] 00126106 16) 0308 &0061091,+* 

0০০৪, মগছ6 0, | 
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বিপরীত সত্তা অন্ুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে, একথা সত্য ও অতৌক্তিক। এই দৃষ্টান্তে 
ছেগেলীয় নীতি খাটছে না। 

সত্তাকে (89105) অরবিবোধী (5616500084196 5 ) প্রয়াণ করতে 

একজন হেগেলীয়ান অন্ত এক যুক্তির অবতারণা করেছেন । তিনি বলেছেন ঘে, 

7১96 95178-এর কোনো বিশেষণ (66100129000) নেই । কাজেই এতেই 

দেখা যাচ্ছে যে সত্তা (36108) একই সঙ্গে সবিশেষ ও নিহিশেষ । তার মাঁনে সে 
নিদ্ধেকে নিছ্েই খণ্ডন (০0:003010) করছে। অ্রাবয়বীর (5511981509) জাকারে 

এই যুক্তি হবে এই রকম, যথা : 

বিশুদ্ধ সত্তার গুণ বা বিশেষণ নেই : কিন্তু নেই যে সে পিজেই একটা গুণ 

বা বিশেষণ, অতএব বিশুদ্ধ সতত স্ব-বিরোধী ইতাদি।১২ 
কিন্ধু এখানে ও সেই একই ছেগেলীয় গলদ লুকিয়ে রয়েছে, মঞ্থাৎ মানের 

পার্থক্যকে চোখ বুজে উডিয়ে দেওয়া হয়েছে । বিশ্তদ্ধ সততায় (702 36108 ) 

আদৌ কোনো স্ববিরোধ নেই । যখন বিশ্তুদ্ধ সত্তার কোনেহি বিশেষণ নেই বলা 
হচ্ছে, তখন তার মানেস্টঞছ এই যে উল্লিখিত বিশেষণটিকে ( অর্থাৎ “কোনো 

বিশেষণ নেই”__- এও একটি বিশেষণ” ) বাদ দিয়ে এতদ্ব্যতিরিক্র “অন্ত' কোনো! 

বিশেষণ” নেই। এখানে "০ 46051001780017” ঝ»থাটার মানে নিয়ে 

গোলমাল । জেম্স্ এই যুক্তির গলদ অ'ড্ল দিয়ে দেখিয়ে বলেছেন : 
£/1)5 700 0815 [0620 00 006 20092010806 ৬1080 15 59101? 

1610 2: 05855 117০ 70:5015001 5015021010106 0916 0176১ 0] 

[10231710615 0061615010০ 06019] 0৫6 211 00106 06061000190601078 0091) 

06 09210100191 0076 7০ 00312 +--0800959 166 0 282-83 

এখানে কেবল কথার মারপ্যাচ ছাড়া আর কিছু নেই। কৃত্তিম কথায় ছটা 

হেত্বাভাসকে (91195 ) ঢেকে রাখা ঘায় প্রাকৃত লোকের আটপৌরে টৈঠকী 
কথাবার্তার আসরে। কিন্তু লঙ্জিকের রাজ্যে যেখানে চুলচেরা যুক্তি ও শাণিত 
বিচার অষ্টপ্রহর়ই উচ্চকিত হয়ে আছে, সেখানে কথায় গল্দ ঢাকা যায় না। 

“0 ৫০0০107117300 কথাটার মানে এখানে খাটি “0 05001:101080017 

নয়। কারণ 96061100178007 যে নেই, এও তো একটা! 050510011790017 | 

১২৭, ৮0165991106 1085 720 99691001155861008- 056 10510050006 15 163911 & 

08690708000. [১9:8109, [১0767391116 00170720106 183 ০ 9611 জা 30 01057? 

--৯1778৪, 0. 289-83. 
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কাজেই ়পংগত (1081০31) আকারে যুক্তিটা প্রকাশ করলেই স্ববিয়োধ 

কপূরের মতো মিলিয়ে যাৰে। জেম্স্ এখানে একটি বসাল উপমা দিয়ে একে 
নিরসন করেছেন। উপমাটা এই : একদা কোনো হস্তী-বিক্রেতা বিজ্ঞাপন 
দিয়েছিল-_ “নিজে ছাড়া জগতের অন্তসকল হস্তী থেকে বুহত্র হাতি ।” এখানে 

নিজে ছাড়া কথাট। নিতান্ত মিছিমিছি যোগ করল কেন ও? জেম্স্ বলেছেন 
যে লোকটা নিশ্চয় কোনো হেগেলীয় দেশে গিয়েছিল এবং কাজেই হেগেলীয়দ্ের 

থেকে আত্মরক্ষা! করবার জন্থই অমন জলছ্ধ্যান্ত জান! কথাটাও নিরর্থক যোগ কৰে 

দিতে হয়েছিল। কারণ, এ ভয় ছিল যে হেগেলীয়র! এসে হয়তো তাঁকে বলবে 
“সব হাতি থেকে বৃহত্তর এতে স্ববিরোধ (561701/080100101) ) রয়েছে, , 

হাতি একই সঙ্গে একই কালে নিজের থেকে বড়ো! এবং নিজে থেকে ছোটো, 

কারণ এই হাতি নিজেও তো জগতেই রয়েছে । কাজেই অতঃপর এ হাতির 
এই ন্ব-বিরোধকে (56120026080100005 ) রুহত্তর সমন্থয়ে (5500)6515 ) 

সমাধান করা ছাড়া আর উপায় নেই । কাজেই নিয়ে এল সেই উচ্চতর সমন্বয় 
বা সংস্থিতি (101806] 550006515 )। আযরা একরকম বিষূর্ত (৪9258০0) 

হাতি চাই নে।" জেম্সএর নিছ্ের ভাষা ও ভঙ্গতে একথা আরো 

উপভোগ্য : 

[156 5150/0081) আা1)0 20210560175 61619102110 23 “181661 

10217 205 6161182150 1 056 9710. 63026 001015910১ 20050 1386 

০০617 1] 21) 11656211217 ০000৮ 13216 106 925 2:61210 00801116 

7০16 1959 62911016006 200121702 আ0৩1 ৫193160010591]5 70750290. 00 

৪2 :101015 91619178171 12161 0037 2)চ 11) 0106 ৮৮০710১ 1701595 £&. 

001708.0100017, 001 10০ 10170561615 117 005 0110 9770 52170 

€1300৮60 10) 006 51006 06 02117610051) 18651 270. 50081101 

00912 13107056103, 021:6600 122£61107 21610159170 1105. 17073176176 

5০1-50108015601115655 077 01915 10০ 1500090. 11) ৪. 10121)01 

৪5170069151 /০ ৫00৮6 ৪10 0৩ 95 50০ 2. [06172 26509০0 

০1680600525 ৮001 61600206986 10 0062 5356 0৫ 01015 6160276 
0১০ 501:000193 5130%7/ 0087 13101960 50০10 100011950191015176 8770. 211" 

15 11002561160 009175200575025 17 0৩ 0৭, 5 68791101515 

177010230108 0950 191661 0080 2105 90061 61691271 ড/05 ৪1] 116 

10)691)0.7--0212)65 1052) 300, 282- 3 



১৪২ হেগেলীয় দর্শন 

উপরের আলোচনায় দেখা গেছে যে. সত্যি সন্ত্য হেগেলের / অভিনব 
ভাঁয়ালেয়টিক নীতি বাস্তবে যুক্তিলোকে কোথাও সত্য নয়। একই স্থানে ও 

'কালে কোনো বস্ত একই লঙ্গে হা বা না ( 59 0: 100 ) ইত্যার্দি পরস্পর-বিরোধী 

সংজ্ঞাএ বিষয় হতে পারে না। ভিন্ন ভিগ্ন স্থানে, কালে ও অর্থে হতে পারে। 
এই ততই অবরোহী ভ্তায় বা ০1103] 1051০-এর অভেদ নীতির (12 ০: 

[96770 ও [ব০7-০047081০001 ) স।র কথা । অথচ হেগেল এই নীতিকে 
“অন্বীকার করে বলেছেন বিরোধ (০0770515010 ) জগতের সর্বত্র সকল বস্তুতে 

অন্ুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে এবং একই স্থানে কালে হা ও না ছুই-ই যে-কোন বস্ত 

সম্বন্ধে বল! যেতে পারে । ছেগেল অভেদে নীতি ও বিরোধ-নীতির (19 ০: 
[06005 ও [এআ 06 (00700901000) বিরুদ্ধে যে-সব যুক্তি দিয়েছেন 

সেগুলিকে আমরা এখন বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করে দেখব তাতে যুক্তিযুক্ততা বা 
সত্য কতখানি আছে। তিনি যে-সব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন সেগুলিও তীর নীতিকে 
কতটুকু সমর্থন ও প্রমাণ করছে তাও এই সঙ্গে দেখব। ৃ 

হেগেল বলছেন, অভেদ-নীতি (10৮ 01 [05180105 ) নিতান্ত অর্থহীন, 

কারখ রাম হয় রাম (22900 15 £10' ) একথার কোনো মানে হয় না এবং 

একটা বচতনর (0:01331619] ) মূলনীতিই হল এই যে উদ্দেশ্য (501516০) ও 

বিধেয় (0:5015365 ) ছুটোই ভিন্ন ভিন্ন হওয়া চাই ? এখ'নে উদ্দে ্ ্-.511606 ) 

ও বিধের ( 9:501০90 ) একই বস্ত ও 10 | এ যুক্তি হেগেলের একেবারে 

মামুলী “রাম হয় রাম'-এর কথা। প্রকৃতপক্ষে গভীর মানে রয়েছে । মানুষের 

বা প্রত্যেক বাক্তির অভিন্নত! : 167615 ) যদ্দি গণ্ডগোল হয় তবে সংসারই 

অচল হবে, একথা হেগেল খেয়াল করেন নি। মাহ্দের জ্ঞান ও জ্ঞানের সত্যত! 

নির্ভর করে পারিপাঙ্িক বা স্থিতিভূ্মির উপরে । এক পারিপান্গিকে রাম হয় 

রাম" অপ্রয়োজনীয় কথা যনে হলে৪ অবস্থাস্তরে এই সাধারণ উক্তিটারই অলজ্ঘণীয় 

প্রয়োজনীয়তা তীব্র হয়ে ওঠে । “ঝা হয় রাম'-- একথা বলার মানে আছে 

এইজন্তে যে 'রাম' যে “বাম নয়, এ ভূলও কোনো কোনে ক্ষেত্রে হবার 

সম্ভাবনা আছে বলেই অভেদ-নীতির (3আ ০ 1451:0109) দয়কার আছে। 

এইজন্তে হেগেল স্বীকার না করলেও পোস্ট অফিপ থেকে শুরু করে আদালত 
পর্বস্ত সর্বত্রই, অভনতা (16700 ) নির্ধ।রণের দরকার এত প্রবল। জগতে, 

অভিন্নত! নির্ধারণ এত প্রয়োজন সবাই বোধ করছে যে. এইজন্তেই জগৎটা 

পাগলা গারদ হয়ে যায় নি। চিন্তার ও মননের মূল নীতিই হচ্ছে এই অতিনতা 
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নির্ধারণ। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যদি এর এত প্রয়োজন রয়েছে, তবে লঙজিকের 
ক্গ্র-বিচারের ক্ষেত্রে, মননের লুক্মাতিস্থত্ঘ্ম বিশ্লেষণ ও বিচারের ক্ষেত্রে তো 
এর প্রয়োজন আরে! অনেক গুরুতর হবেই । আপাতদৃষ্টিতে যাকে ০০%:1091 মনে 
হয়ঃ পৃথিবীতে তেমন অনেক কিছুরই গভীরতম অর্থ থাকে। বচন 
(09000516192) হলেই তাতে নতুন কিছু (20০10) বা আনকোরা! নতুন জ্ঞান 

হাতে-কলমে প্রত্যক্ষ হয়ে ধরা দেবে এমন কথা অযৌক্তিক । যেজ্ঞানবাষে 
তথ্য অস্তনিহিত (12001০10) ছিল, তাঁকে প্রকট (63911516) করলেই যে- 

কোনো বচনের (91979516107) সার্থকতা সিদ্ধ হুয়। সকলেই জানে এমনই 

ধরনের নতুনত্বের দীবি করে মিল (111) স্মালোচন! করেছিলেন ক্র্যবয়বীকে 
(55119815701 | আজও কেউ কেউ সেই-সব্ পুরানো যুক্কির পুনরাবৃত্তি করলেও 
এ কথাও সবাই জানে যে মিল্-এর ও-সব যুক্তি একপেশে । ভূলের- সম্ভাবনাকে 
প্রতিরোধ করে-্ বিশেষত: যে তল সকল জ্ঞানের ও ব্যবহারের জগতে 
'ওলট-্পালট এনে দেবার ক্ষমতা রাখে__ এমন তুলকে প্রতিরোধ করে ঘষে বচন 
( 09009951600, ) তার স্বার্থকতা অপব্রাজেয় । এবং অতেদনীতি ( [.2 0? 
1060065) অপ্রতিদ্বন্দী ও অঙ্র থাকবে চিরকাল-_ হেগেলের আক্রমণ সন্বেও। 

হেগেল যখন বলেন যে টেবিল চেয়ার নয় (02৮15 15 ১00 006 0121 ), 

তখন এ-কথাও একটা নিতান্ত মামুলী ও অর্থহীন (41115) উক্তি বলে মনে হয় 
বই-কি। একথা বলার দূরকারটা কি? দরকার ছল এই যে টেবিলই চেয়ার 

(79015 15 035 01217 ) এই ভুলের সম্ভাবনা কারো! কারো! বেলায় থাকতেও 
পারে। কেউ বা বলেও-বসতে পারেন যে টেবিলই চেয়ার। অথচ এই ভূল ও 

মিথ্যা ধারণার প্রতিরোধী হিসাবেই “টেবিল চেয়ার নয়'-এয় (79৮16 15 70 

076 ০1391 ) সার্থকতা ।৯২৯ 

এই কারণে “রাম হয় রাঁম' (8৪22 15 চ২৪:0) এই আপাতনিরর্৫থক উক্তিটিরও 

সমযাস্তরে সার্থকতা আছে, যখন অভেদ-জ্ঞান ভূল ও মিথ্যা জ্ঞানের গর্ভে লীন 

হয়ে যায় এবং আমাদের চোখের সামনে থাকে না, সেই সময়ে অভিন্গতাঁকে 
(10613015 ) স্মরণ করানোই তাদবস্থায় নতুন জ্ঞান_- মানে, যে-জ্ঞান অপ্রকট 

ছিল তাকে প্রকট (০%211510 করা হুল। তারপর উদ্দেশ্ত (591০০) ও 
বিধেয় (9:5010966) হল ছুটো ভোে। মাত্র; তার! ভিন্নার্থবাচক 0600 হবে, 

১২১, 41005 08019 285 7006 009 010817 807000565 6279 ৪068:6 60 14956 70962. ]01851106 
আ16, 60৩ 8189 00৮00 62৮৮ .1৮ 0095 28৮৪ 0900 616 01911.--1 87068 20, 

০. 29০-91. 
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একথারও কোনো মানে নেই। বাঁচনিক আকার ( চ:০981610721 40720 )1 

বলতে এমন অর্থ হেগেল যণ্দ বুঝে থাকেন, তবে একে নিতান্ত ০০7567৮805৩ 
মানে বলতে হবে । যেকোনো ভোাএকে উদ্যেশ্ত-বিষের (50016০016915566) 

ছিসাবে যুক্ত করায় দোষ নেই যদ্দি উদ্দেশ্-বিধেয় সংঘোজকের (93৮1০০ 

7১05৫1০806 ০০718 )এই সমবায় অর্থবুক্ত ও প্রয়োজনীয় ছুয়। আমরা দেখছি 

অতেদ-বাচক প্রস্তাবের সার্থকতা আছে, কাজেই হেগেলের এই ₹5৫:77152] যুক্তি 
ভিত্তিহীন । (776 10650 ০06 15691, 0০. 213-24.) 

তারপর ছেগেল বলেছেন, 001525521 2961157806) ও 0500621 

50200)07. 55751 জগতে সকল বস্তুতে আত্মবিরোধ অহরহই দেখতে পাচ্ছে। 
(1%6 70820 ০ 29861 0 214) কিন্ত কোথায়? তিনি বলেন, অভের্দ 
(79670 ) বলে জগতে কোনে! বস্ত নেই, যা আছে দে হচ্ছে সভেদ অভিন্নতা 
(1961700 100 01606161706) | 

কিন্ত কি এতে অভেদ-নীতি (12৬ ০£ 10604 ) ভূল প্রমাণ হল ? একথা 

সবাই জানে যে, জগতে প্রুর়োপুরি অভিন্নতা (157)01:5) বলে কিছু নেই। 

জগতের বস্তগুলে! সবাই পরস্পরের সদৃশ ও অসদৃশ । একথা সর্বন্বীকৃত এবং 

এ-তন্ব হেগেলের নতুন আবিষ্কারও নয়। তবে হেগেল কী বলতে চান? 

জগতের প্রত্যেক বন্ত অন্থান্ত বস্তর সঙ্গে সদৃশ ও অসদৃশ,এতে হেগেলীয় ব্ব-বেবোঁধ 
(5615 ০000080100017) নীতি প্রমাণ হচ্ছে না । বস্তগুলে। সদৃশ? ও অসদৃশ' 

ভিন্নার্থে ও বিভিন্র স্থিত্তিভূমি থেকে । একই অর্থে সদৃশ ও অসদৃশ যদি বস্তগুলে 
হত, তবে হেগেনীয় নীতি খাটত। কিন্তু এখানে প্রকৃত ব্যাপার অন্তরকম । 

বস্ত গুলোকে তুলনা করলে দেখা যায়, তাদের কতকগুলো দিকে বা বৈশিষ্ট্য 
(6৪00৪ ) অপরের সঙ্গে সাদৃশ আছে কিন্তু অন্ত কতকগুলো দিকে (6৪096) 
এদের অনাদৃশ্ত রয়েছে । কাজেই সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্ঠ ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে ও 
ভিন্ন ভিন্ন অর্থে। একই অর্থে এবং একই বৈশিষ্ট্য (663০:০) সংক্রান্ত সাদা ও 

অসাদৃণ্ত যদি থাকত ম্ব-বিরোধ (561-070:50$0007।) দেখা দিত। ভিন্ন 

অর্থে তারা সদৃশ ও অসদৃশ-_180025) 90081. 2 9155161)0 16592006, 

হেগেল নিজেও অন্তকথ! বোঝাতে গিয়ে, এ তত্ব স্বীকার করেছেন : যেখানে 

তিনি বলেছেন, শুধু পৃথকতা /নয়, অস্তিত্বের আস্তর এক্য নির্ণয়ের কথা১২২ 

১২২, 2০6 60 29৪6 ৪6 0500০ 00৮28105 00৮ 60 850620%80, 009 1206 001৮5 01 &]) 

93:18697,0, /771১62 7/7020 ০1 29721, 1. 819. 
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কিংবা যেধানে বলছেন প্রভেদ আছে ধরে দিলেই তুলনার মানে হয়; আর লেই 
প্রভেদ নির্ণয় করা যেতে পারে য্ধি মিল আছে ধরে নেওয়া হয় ।৯২৩ 

এখানে যে বস্তটির কথা বলা হয়েছে তা বিরোধ (92705101018) নয়, তার 

নাম স্বত্ত্ত্রতা (1150115005653) বা অপরত্থ (0006107655) | অথচ একে বিরোধ 

(০2০51%92) বলে চালানে। ঘায় কোন্ যুক্তিতে তা! বোবা দু্ষর। 
তারপর হেগেলের দৃষ্টাস্তুলও এখানে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক; কারণ 

শ্ববিরোধী-নীতির ধুয়াও কোথাও নেই এদের ভ্রিসীমানার মধ্যে। 
১, আবহ-ক্রিক্া (4০60:019£1091 2০৮০০) এবং অত্যান্ত প্রাকৃতিক 

ঘটনায় ( 09:095655 ) ডাঁয়ালেকটিক বা ম্ববিরোধ প্রত্যক্ষ দেখা যায় বলে 

হেগেল বলেছেন (72 1:০8% ০7 725461, 2. 150)। কিন্তু এর কোনো দৃ্ঠাস্ত 
দেওয়া হয় নি। তবু আমরা যদ্দি ধরে নিই যে “শাস্ত আবহাওয়া” প্রক্কতিতে 

যখন দেখি, তখন বুঝতে হবে যে এরই মধ্যে বুয়েছে “ঝড়ের” বীজ লুকিয়ে। 

অতএব, হেগেলীয় নীতি বলবে -য এই “শাস্ত আবহাওয়।”, পদ্দার্থটি স্ববিরোধী 

(৪616-০910:701000:5) 1 কারণ, একই “শাস্ত আবহাওয়া” ও “ঝড়” একত্র 

ৰিছ্যমান থাকায় ছুটে। বিরুদ্ধ স্বভাব পরস্পর অন্কপ্রবিষ্ট হয়ে আছে। 

এখানে জবাব এই যে শাস্ত আবহাওয়ার মধ্যে ভবিষ্যৎ ঝড়ের সম্তাবন। 

লুকিয়ে আছে একথা সত্যি । গুকিস্ত সে ঝড় হচ্ছে ভবিষ্যৎ ঝড়, যাঁর আবির্ভাব 

হুবে শান্ত আবহাওয়ার জীবনকাল সাঙ্গ হয়ে গেলে। একটি অবস্থা শেষ হয়ে 

গেলে তবে অপর অবস্থার উত্তব হবে। কাছেই ভিন্ন কালে ও ভিন্ন অবস্থায় পর 

পর ছুটে! বিরুষ্ক অবস্থা প্রকৃতিতে দ্বেখ! দিচ্ছে । এখানে একই স্থানে ও কালে 

'যন্দ ঝড় ওশাস্ত আবহাওয়া এই ছুটে] বিপরীত বিদ্যমান থাকা সম্ভব হ ত তবে 
হেগেলীর নীতি খাটত। কাছ্ছেই শান্ত আবহাওয়া ্ব-বিরোধের (36160০01057 

48069715655) দৃষ্টাস্ত হতেই পারে না। এই সত্য সকল রকমের প্রার্কতিক 
অবস্থার বেলায়ই খাটবে এবং হেগেলীক়্ দৃষ্টাস্ত হেত্বাভাসছুঈ ( 1911801085 )। 

২. অরাজকতা ও স্বেচ্ছাচার : হেগেল বলেন, এক অবস্থা চরমে 

উঠে হঠাৎ করে বিপরীত অবস্থায় পর্যবসিত হয় ।১২৪ 

১২৩০ 40955008080 1088 2 10981071708 07015 000) 6106 15006176818 01 570 6301961776 

101701৩7)09, 00 1086 022 6090 0609: 10800, দাও 00 01518700318] 0101 00 60০ 

105006258818 ০1 01801706 ৪1702819265.” 0706 15090 ০7 216997, 0. 918. 

১২৪, 41158 63619175901 0209 96509 ০: 06100 80.0097019 ৪101167178 1060 263 010008169+1 

০5/81/0280 ০07 £2676?, 2. 190. 
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এমন ঘটনা সর্বদাই ঘটতে দেখতে পাওয়া ধায়। অরাজকতা অত্যধিক হয়ে 

দাড়ালে তার প্রতিক্রিয়া হয়ে দেখা দেয় 'ন্েেচ্ছাচার', আবার স্বেচ্ছাচার থেকে 

অরাজকতার উতদ্তব হতে পারে। 

এখানেও সেই চিরস্তনী হেগেলীয় ভুলের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। যা ভিন্ন ভিন্ন 

কলে সত্য তাকে একই কালে সত্য ধরে নিয়ে “্ব-বিরোধের দৃষ্টান্ত” হিসেকে 
দাড় করানো হয়েছে। “অরাজকতা এবং হ্েচ্ছাচায়তগ্ (41000)5 92 

[065000510 ) একই বস্ত নয় এবং যাকে অরাজকতা বল'ছ তাকেই হেচ্ছাচার 

বলা যেতে পারে না। “অরাজকতা যখন চরমে উঠেছে তখনই তার 

প্রতিক্রিয়া! হিসাবে অবরাজকত্তাকে অবসান করে আবির্ভীব হতে পারে 

“স্বেচ্ছাচারতন্ত্র । এখানেও একই অর্থেও একই কালে ছুই বিপরীত অবস্থা 

ঘটছে না। পরপর ক্রমিক জন্বয়ে একের অবসানে অপরের অভ্যুদয় ঘাঁছে। 
৩. আদ্ন্দ ও বেদনা : হেগেল বলেছেন, আত্যস্তিক আনন্দ ও 

দুঃখ একই বস্তু ।১২৫ আময়া আনন্দে অশ্রুবিসর্জন করি এবং অত ছুঃখেও 

ছেসে ফেলি। হৃদয়বৃন্তর জগতের এই ব্যাপারও হেগেলের মতে পরম্পর- 

বিরোধের দৃষ্টাস্ত। 
এখানেও উইলিয়ম জেম্স্এর ভাষায় আমরা বলব “195 7:00 0315 

7০০৭. 00 076 1062176 0% ড1)01; 95 ওক?” এখানে অর্থের গণ্গেনি 

পাকিয়ে তার আড়'লে আশ্রয় নেওয়। হয়েছে এবং অর্থের সন্ধান করলেই সেই 

একই গলদ বেরিয়ে পড়বে । এখানে অশ্রকে ছুঃখের চিহু বলে ধরে নেওয়া 

হচ্ছে এবং আনন্দের সঙ্গে অশ্রু থাকলেই মানে করা হচ্ছে আনন্দের সঙ্গে 

দুঃখ রয়েছে । কিন্ত সবাই জানে যে, অশ্রু একট) শারীরিক ব্যাপার ও ছুঃখ 
হচ্ছে হদয়ানুভূততর রাজ্যের ব্যাপার । চোখের গ্রন্থি কোনো রকমে প্রভাবিত 

হলেই চোখে জল আসবে । চোখে কুটে। পড়লেও জল আসে। নাকে নস্য 

দিলে জল আসে আবার ঝাল থেলেও জল মাসে । ছুঃখেও যেমন, আনন্দে ও 

তেমনি চোখের গ্রন্থি ক্রিয়াশীল হয়ে চোখে জল আদতে পাবে। কাজেই 

অশ্রকে একমাত্র দুঃখ্রেই নাদর্শন বলে ধরে নিয়ে দুঃখ ও অশ্রুকে সমার্থক মনে 

করে নিলে ছুঃখের ও অশ্রুর ছুই-এরই তুল মানে করা হয়। আনন্দের সঙ্গে 
অশ্রু থাবলে অমনি ভাঁকে আনন্দ ও দুঃখের সমবায় বললে তুল করা হবে। 

১১৫, 106 00162106501 0817) 82) 101095015 08১৯ 11160 69০1] 0৮120717112 

141)4/00 ৫) 11606, 1), 251, 
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“আনন্দ ও অশ্রু" বিপরীত ও পরম্পর-বিরোধী সংজ্ঞা মোটেই নয়, কাজেই 

এস্কলে পরম্পর-বির়োধের একত্র সংস্থান ঘটে নি। অতএব ছেগেলীয় নীতির 

দৃষ্টান্তও একে বলা চলে না! তারপর ছুঃখ ও আনন্দ নিতাস্তই অনুভূতির 
বাাপার । যে সময়ে হৃদয় মানম্দ উচ্ছল হয়ে উঠছে তখনই সেই একই অর্থে একই 

কারণে, একই ব্যাপারে ছুঃখে হায় বিকল হয়ে পড়েছে কিনা সেইটেই আসল 

কথা। একই সঙ্গে হাদয় কৃন ছাপিয়ে উপচে পড়ছে এবং শুকিয়ে মরুভূমি 

হয়ে যাচ্ছে, এমন ঢৃষ্টাস্ত সংসারে আছে বলে কেউ.বলতে পারেন না। একই 
সঙ্গে উচ্ছল ও বিকল, একই কালে প্রাচুর্ষে মুখর ও শূ্ঠতায় মুক হয়ে হৃদস্থ 

দোটানায় দোছুল্যমান হচ্ছে এমন. ন্ুভূতি প্রাকৃত মানুষের হাতে আছে 

একথা মনন্তত্ব বলে না। দুঃখে মুখ ছাস্তে/জস হয়ে ওঠে এমন আমাদের 
জানা নেই। হাসি জিনিসটা নিতান্তই বাহিরের ব্যাপার» একেও 

আনন্দের অব্যর্থ নিদর্শন বলে ধরলে ভূল করা হবে। মরা মানুষের মুখও 
অনেক সময়েই স্মিত-হাশ্তে প্রসন্ন দেখায়। তার মানে এমন নয় যে মৃতের 

অন্তর স্বখানুভূতিতে প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। অবশ্য কৃত্রিম হাসি ইত্যাদি অনেক 

পর্যায়ের হাসিও আছে যাকে সত্যিকার হাসি বলা চলে না। তেমন হাসিকে 

আন্মগোপনের উপায় হিলাবে দুঃখের আবরণ রূশে কেউ কেউব্যবহার করে 

থাকে । তাকে হেগেলীয় বিরুদ্ধতা-সমন্বয় বলা চলে না। 

৪ ৫্দপ্াপাওনা: এখানেও হেগেলের মতে অন্তি ও "নাজ, 

একই সঙ্গে একই কালে একত্র রয়েছে ।৯২৬ | 

দেনাদাবের কাছে যা স্দনা তাই পাঁওনাদারের কাছে পাওনা । একই 

বস্ত আসলে একজনের ক'ছে দেনা বা খণাত্বক (068905০ ) এবং অপরেক্ষ 
কাছে পাওনা বা ধনাত্মক (9৩910৮5)1 অতঞএন, এখানেও হেগেলের দাবি এই 

যে, আবিবোধ (561755709010007 ) দেন'প,গওনাতেও অভ্তংপ্রবিষ্ট ভয়ে 

বয়েছে। এখানেও হেগেলের যুক্তর বিরুদ্ধে আমাদের একই আপত্তি, যেষন 
আপত্তি ছিপ আগেকার দৃষ্টাস্তগুক্িতে । এখানেও স্পষ্ট প্রতীত হচ্ছে যে ছুটো 
বিপরীত "ংজ্ঞা একই আর্থ ও একই স্থিত্তিভূমি থেকে একত্র হয় নি এখানে ॥ 

একই ব্যাপারকে ছটো বিভন্ন স্থিতিভূমি থেকে দেখলেও ছুটে! বিপরীত “দক 

থেকে নজর করলে ছুঙ্গনে ছুরকম দেখবে । এখানে অতেদ-নীতির (ঘর ০8 

১২৬, “5108৮ 10810668159 60 0170 0098০, 18 [90510%0 ৮০ ৮6 514010007 পদকে 

[50৮01 126061, 0. 299. 
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[৫670 ) বিরোধী এমন কোনো অভিনব অবস্থা ঘটে নি যাতে করে 
€ছগেলের ৰিরোধ নীতি (০076:9010007) বহাল খাকতে পাঁরে। এই 
ক্র্থে, একই দেশে ও কালে একই বস্ত সম্বন্ধে বিপরীত উক্তি করা চলবে ন 
এই হচ্ছে অভে-নীতির (1,92৬ ০৫ 10670 ) দাবি । এখানে ভিন্ন ভিন্ন 
অর্থে বিপরীত প্রতিভাত হচ্ছে__ একই কালে ও অর্থে নয়৷ 

«. পুৰের পথ ও পশ্চিমের পথ: পুবের পথ সর্ধদাই পশ্চিমের 

পথ ৯২1 চুম্বকের উত্তর মের ও দক্ষিণ মেরু একে জন্তকে ছেড়ে থাকতে 

পারে না।১২৮ 
এ-সব ক্ষেত্রেও একই দোষে ছুই হয়েছে হেগেলের যুক্তি ও দৃষ্টান্ত 

স্রধানেও একই বস্তকে দুই বিভিন্ন অর্থে বিরুদ্ধ বলা হয়েছে এবং এদের বেলায় 
ছেগেলের বিরুদ্ধ-সমন্বপ্ধ নীতি চলছে না। এখানেও উইলিয়ম জেমসের ভাষায় 

বশ] এইটুকু উল্লেখ করলেই চলবে যে এরা পরম্পরের বিরুদ্ধতা করছে না।৯২৯ 
৬. জীৰল ও মৃতু: হেগেশের মতে “জীবনও একটি শ্ববিরোধের 

দৃই্টান্ত। কারণ জীবনেরই মধ্যে রয়েছে মৃত্যু বা জীবনের বিরুদ্ধভাব (20- 
€05515)। মৃত্যু একট| আলাদা জিনিপ কিছু নয়। মৃত্যু হচ্ছে জীবনেরই 
অনুত্যত একটা 'বরোধী সত্তা। জীবনে মৃত্যুর বীজ নিহত? স-সীম বস্ত 

সাই মূলত স্ব-বিতোধী অতএব আত্মবদমন তার অস্তভূত।১৩০ সকঙ্গ 
সত্তারই ভিতর রয়েছে পরিবর্তনের বী্ঘ এবং এই পরিবর্তনের বীজই জীবনের 

অধ্যে রয়েছে মুহু।'র বীজ রূপে। অস্তিত্বের ধারণার মধ্যেই পরিবর্তনশীলতা 

রয়েছে; আর পরিবর্তন হুল য' মস্তগৃঢ় তারই বহিঃপ্রকাশ ।৯৩১ 
এধানেও হেগেল অর্থবিত্রাট ঘটিয়েছেন এবং বিভিন্নার্থক ছুটে। ধারণাকে 

১২৭,709 দাঙ্যা 60 659 11836 19 91525 & জঞচ 90 609 ৬৬৪৪৮--77/১6 47100০ ০ 

426897, 0. 29৫. 

১২৮, 206 01৮1০ 0019 91 009 110227090 08:01)06 0০0 100৮ 809 5০9৮1) 7019 800. 

স্ম109 ড0]:99”,*-১07156 10080 01 229061, 0. 229. 

১২৯, 41009 100 ০0106%0106 0901) 0607, [০0 6567 00610 110 011976706 1980900,1” 

১৩০, “৮১719, 53 1119, 17)5015898 0109 £60 ০0৫ 0680 8100. 6096 09 70569 09117 

+2:801955115 8916-9010680106010, 2050198 108 010, ৪916-9000:058100.--07156 25000 ০] 

176081, 0, 146, 

১৩১, ১১০১১৭ 41568011165 1199 11) 6706 10061010০01 931869209 &00 01087789 1৪ 07017 

১০ 27082211555551020 0 51056 16210002015 28,110109 1116 019, 9$00057 0992099 8৪ 

21517 0067 068 10 613970096198 6206 £900 ০৫ 09৯60.--7071চ6152060 0 22509%, 0,118. 
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(০9:70200 একপঙ্গে মিলিবরে ফেলে গোলমাল করেছেন । জীবনের মধ্যে 
মুত্র অস্তিত্ব নেই। কারণ, জীবন ও মৃত্যু ছুটে। একেবারে বির দ্ধ (92০০3166) 
বস্ত॥ এদের মধ্যে একটির অন্তিন্ধ মানেই অপরের জনস্তিত্ব। যা “জীবিত” 
তা একই কালে “মৃত' হতে পারে নাঃ তেমনি যা 'মৃত' তাও একই সঙ্গে 'জীবিত" 
হতে পারে না। জীধনের মধ্যে যে লুকিয়ে আছে, সে "মৃত্যু নয়; মৃত্যুর 
ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা :£900016 009951011) । একদিন মৃত্যুর' আবির্ভাব ঘটবে 

একথা ঠিক। কিন্ত যখন__ ঠিক যে মুহূর্তে সত্যি সত্যি দেখা দেবে, সেই মৃহ্র্ত 

থেকেই জীবন বিদায় তিদেছে, একথ! বলতে হবে। পরম্পর একই সঙ্গে নীড় 
বেঁধে জীবন ও মৃত্যু বলবাস করতে পারবে না। যখন জীবন অ'ছে তখন 
ঠিক মৃত্যু নেই; আর যখন মৃত্যু এসেছে, তখন জীবন নেই। হেগেলের 

নিজের কথায়ও এই কথা অগোচরে স্বীকৃত হয়েছে যখন বল] হয়েছে “৫০0৪ 

০% 4৫20) বা মৃত্যুর বীজ্জ। মৃত্যুর বীজমানে 'মুতু/র সম্ভাবনা এবং মৃত্যুর 

সম্ভাবন।' ও "মৃত্যু এক্ক বা সমার্থক নয়, হতে পাবে না। এই ক্ষেত্রেও জীবন ও 
মৃত্যু ভিম্ন ভিন্ন কলে ও স্থানে পরপব আঁসতে ব থাঁবতে পবে, কিন্ত একই অর্থে 

একত্র থাকতে পারে না। এরা একই কালে বিপরীত শ্রেণীর (00293106 

০30০8)15) পর্দা৫থ বটে, সেইন্ন্ত একে শন্তকে খণ্ডন বা 7098306 করে। এরা 
যণ্দ্ ভিন্ন শ্রেণীত্র (9150956 52695015 হত, তবে অবশ্য একের সঙ্গে অপরের 

একত্র থাকার বাধা! ছিল না। এখা.নও দেখাতে পাচ্ছি সেই একই ক্রটি যাকে 
ক্রোচে বজেছেন ভিন্নতার অভংব (9০৮ ০0: 01১10706000) এবং তজ্জনিত 

গোলযোগ (০3076951070) 1 ঃ 

উপকুউক্ত সকল দৃষ্টান্তেই হেগেলের একই ত্রুটি ও অসংগতি বড়ো হক্ে 

প্রকাশিত হচ্ছে । একটা 706811007-এয় মোহ ত'কে আবিই করেছে? তার 

ফলেযাভিন্ন কালে ওভিব্র অর্থে সম্ভব হয় তাকে তন একই কালে একই 
অর্থে একত্র সম্ভব বলে মনে করেছেন এবং মনের এই বিমুগ্ধ অবস্থায় কন্পন। 

করেছেন যে জগতের সব-কিছুই পরম্পর-বিরোধী ছুটে সংজ্ঞাদ্বারা অন্ুপ্রবিষ্ট 
হয়ে রয়েছে । যা বিভিন্ন কালে ও অর্থে সম্ভব হতে পারে তা 'যএকই কালে 

ও অর্থে সম্ভব হতে পারে না__ একথা তার প্রথব বুদ্ধর কাছেও ধর! পড়ে ন। 

“কাল” নামক তব্কে তিনি বরাবরই বিশ্বাত হয়েছেন এবং এই বিম্মরণের 

ফলেই তাঁর ল'্জকের যত সংগতি জন্ম নিহেছে। 

৭. ছার-একটি যুক্তি অভেদ্নীতির (172 ০ 10200 ) বিরুদ্ধে 
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দেওয়া হয়ে থাকে এবং এই যুক্তি নেওয়া হদ্ছে গতিতত্ব থেকে। জ্বগতের 

লব বস্তই 5ণ্ষিতি এবং বিশ্ব-লংসারের প্রত্যেকটি অনু-পরমাণু প্রতি মুহূর্তে বদলে 

নতুনতর পরিন্তির পথে চলেছে । এবন করে রূশ বদলাচ্ছে যারা, তার! ঠিক 
সেই একই বস্ত কী করে থাকবে? প্রত পলকে সবাই নৃতন জন্ম নিচ্ছে, 
ক তত বা নভে? 15161) বলে কোন দ্দিনিসই সংস'রে থাকছে ন1। 
য্ট সকলই বস্তই স্থ'ণুষ মতন অক্ষ ও অনড় হয়ে বসে থাকত, তবে প্রত্যেকেই 
সেই সেই বস্তই থাকত বটে। কিন্তু বাস্তব জগতের মশ্রাস্ত গতির মধ্যে 

ককরই একই জায়গায় ও একই অবস্থায় চন হয়ে থাকবার জোনেই। 

ছেণেল বলেন পর্ববতন্র জগন্ত মভে?নীতি ৫172৬ 06 100170 ) 

খাঁটিতে পারে না, কারুরই তাদ্াত্মা '020615) বজায় থাকছে না। অতএব 

এখনে যে তত্ব গোড়ার বয্নেছে ঘে হচ্ছে বিরোধত্ত্ব ০৩003015102) । 

প্রত্যেকটি পরবর্তনশীল বস্ত নিষ্বেকে নিজেই অনবরত খণ্ডন কহে এব' এই 
ক'্র্ণেই প্রত্যেকটি বস্তই ম্ববিরোধের (১০17০0076815000) মৃতিমীন বিগ্রহ 

(776 29450 07951 ০০ 1 0. 14311 মানুষ, জ'ব,জস্ত, গাছপালা গ্রহ, 

তশৃগ্রহ এরা সকলেই গতিমান, মানে; এর। পরি্বতিত হচ্ছে এর! সকলেই 

শ্বব্বে বের (5০11-০0765501050601 দ্বারা জর্জরিত । যেখানে গতি, সেখানেই 

ব্বঈবোঁধ, সেখানেই ভায়ংলেকটিক। দৃষ্টন্তম্বরূপ নেওয়! যেতে শারে 

চরহ 'ন কোনে! এটি বস্ত্র, ঘেঘন গ্রহ । গ্রহ সম্বপ্ধে হেগেলীয় নীতি ব্গছে। 

ঘে গ্রহটি কোনে! একটি বিশেষ স্থান-বিন্দৃতে 0019৮ 0£ 303০৫) অছে ক 

নেই এই প্রশ্নের জব!ব দিতে গেলে বলতে হবে, “গ্রহটি সেই স্থান বিন্দুতে 
আচে এবং নেই, এই হইই-ঠিক ' “আঁচে-৪ এবং নেই-ও"--একই সঙ্গে ও 

একই কালে এই হটে! পরম্পর-“বরুদ্ধ যুক্তিই এস্থলে সত্যই গ্রহটি সন্্ধে 

“আছে” কারণ তী স্থানটি গ্রহের পথে পড়েছে বণে গ্রহকে এ বিন্দু অতিক্রেন 

করে ঘেতেই হচ্ছে এবং এট মুহতে গ্রহ ওধ!নে অছে' কিন্ত 'অছে” 

এস্ব্বাতেও পুরো সত্যটি প্রকাশ পেলনা! কার*, গ্রহটি গতিমান এবং পর- 
হুহতেই গ্রহটি এ স্থানক্কে ছাঁড়িবে পরের স্থান-বন্দুতে উত্তীর্ণ হয়েছে । 'অখছে' 
বঙ্তে গিখেই দ্বেখতে পাচ্ছি গ্রহটি এস্থ'নে আর নেই। কাঙ্ছেই হেগেলীয় 

নীতিতে এ গ্রহ ওখানে 'আছে' এবং “নেই' &ই দুই ই। স্থত্র।ং দেখা য'চ্ছে যে 

চন্স্বান বস্তু শ্ববরোধের একেবাবে জলন্ত মতি এবং এক সঙ্গে ঠ্যা' ও না? 

এই হুট বিরোধী অজেদনীতি £ ০০৪6৪150 ) উক্তির আশ্রয় । এখানে 
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অভেদনীতি 12. 0 [061/6 ) দ্বারা এই তত্বকে ব)াখ্যা কর। অসম্ভব; 

একে বুঝতে হলে ০70603410007-এব 181০ সাহাধ্যে বুঝতে হবে । এই 

তো গেল হেগেলীয় তরফের কথা । 

এখন এর জবাব হচ্ছে এই যে এখানেও হেগেলীয় যুক্তি ও দৃষ্টান্তের পিছনে 

লুকিয়ে আছে সেই একই গোলযোগ ০7215190) বা ভিন্নতার অভাব (1901. 

06 41501186610] ) (00909) অভেদ-নীতি (1,2৬৮ 0£ 10017610 ) বলছে 

যে একই কালে, একই স্থানে ও একই অর্থে কোনো বন্ত পরম্পর-বিরোধী সংজ্ঞার 

বিষয় হতে পারে না। গ্রহটি ঘ্দ কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে কোনো এক 

বিশেষ স্থান-বিন্দূতে আছে, একথা সত্য হয়, তবে সেই মুহূর্তেও সেই স্থানেই 
গ্রহটি নেই, একথ' সত্য হতে পারে না। গ্রহটি হয় সেখানে থাকবে, নয় 

থাকবে না। একই সঙ্গে একই মুহূর্তে “আছে ও নেই” ছুই ই সত্য হতে পারে 

নী। গ্রহটি গতিশীল একথা ঠিক। কিন্ত গতি হচ্ছে একটা 7:09085$ এবং 
যে-কোনে! 9.০9০55 সংঘটিত হতে কিছুটা সময় নেবেই, যত স্ুক্ম ও ছোটো- 

সময়ই হোক-না কেন। কালকে +1100৩ বাদ দিয়ে কোনো 17:0০655 ঘটতে 
প্র না।১৩২ 

সরোকিন-এত্র বিশ্লেষণ অনুসারে প্রত্যেক 9:0০858-এর চাঁরটে অঙ্গ (63060) 
থাকতেই হবে। এরা সকল 1১:০০০55-এর অপরিবর্জনীয় অঙ্গ । সেই চারটে 

হচ্ছে_- ১ উদ্দেগ্ঠ বা ][.01০, অর্থাৎ যে পরুবতিত হচ্ছে, ২ দেশ-সন্বন্ 
বা 013০9 1613019051)10 ) ৩ দ্িকৃসন্বদ্ধ বা 011600101) ; ৪. কাল 'সম্বম্ধ 

বা [1086 1512,0171091010% | 

হেগেশীয় যুক্তিতে এবং গতিশীল গ্রহের দৃষ্টান্তে ১, **ও ৩নং অঙ্গকে 
স্বীকার করে নেয়া হয়েছে কিন্তু চহর্থ অ বা [10 ০2:2০7/-কে একেবারে 
বাদ দেওয়া হয়েছে। গ্রহটির কক্ষকে যদি অগণিত স্ুম্ত্তম বিভাগ করা যায় 
তবে কক্ষটি দাডাবে কতকগুলো হুপ্ম ও ক্ষুদ্র 0310 0£ 979.০৩-এর ক্রমাস্থিত 

রেখা। গ্রহটিকে এই পথে চলতে গিয়ে প্রত্যেকটি ১০1০ ০৫ 9০৪০০-এর উপর 

দিয়েই যেতে হবে। এই প্রত্যেকটি স্থান-বিন্দুকে ছাড়াতে তার কিছুটা সময় 
যাঙ্ছেই। যে কাল-বিন্দুতে 93106 ০৫ (106) গ্রহটি যে স্থান-বিন্দূতে আছে 

১৩২. ঞ&ওডস 00000998 1150115৭ 07001) 20] 00161070) 19 11059028010 110] 00৭ 

01961011780] 561,006 6108 61070 02688075 ”-730101711), 96501 011৮751 

1)8/7/57750৭, 7 19. 



১৫২ ছেগেলীয় দ্শন 

ঠিক সেই কাল-বিন্দুতে সে গ্রহটি সেই স্থান-বিন্দুতেই ছিল। তার পরের 
কাল-বিন্দুতে (2০836 ০£ 010০) গ্রহটি পরের স্থান-বিন্দূতে সরে গেছে। এ 

পরের স্থান বিন্দুতে যেতে একটু__ যত সামান্ত বা ক্ষুদ্রতমই হোক-_ কাল 

লেগেছেই। কাঁজেই একই কাল-বিন্দৃতে (0০106 ০6 000৩ ) গ্রহটি ওখানে 

আছে এবং নেই, একথা ঠিক নয়। কনো একস্থানে যে মুহূর্তে আছে, তার 
ঠিক পরের মুহ্র্তেই হয়তো গ্রটি পরের স্থান-বিন্দুতে দরে গেছে। কিন্তু -স 
পরমুহ্র্তে। কাজেই হেগেলীয় যুক্তি যখন বলছে যে একই দৃহূর্তে গ্রহটি সেখানে 
আছে এবং নেই, তখন কাল-অঙ্গকে (0006 2০001) বর্জন করে একটা অসম্ভৰ 

ও অর্থহীন বৃথাতাষণের অবতারণা কর! হয়েছে। গ্রহটি আসলে সেই মুহূর্তে 
সেই স্থানে “মাছে' এবং তার পরমুহতে সেই স্থানে নেই'। যে ব্যাপারটা 
আগের ও পরের কালে পরপর (50095915615 ) ঘটছে, সেই ব্যাপারক্ষে একই 

কালে ঘটছে বলে জবরদন্তি বিরুদ্ধতা ( ০010901060111655 ) দেখানো 

হয়েছে। ঘা এককালে “আছে”, তা অন্তকালে নেই” । কাজেই এতে 

আসলে বিরুদ্ধতা নেই; যাকে কল্পনা করা হয়েছে সে মনগড়া। গ্রহের 

নিজের সঞ্ধে নিজের কোনো অযৌক্তিক বিরোধই নেই। কাজেই এখানেও 

হেগেপের স্ববিরোধ নীতি স্থান কাল-বহির্ভত এবং অবান্তর । হেগেলের নিজের 
কথায়ও এর সমর্থন আছে; অবশ্য প্রকাৰাস্তরে, কারণ প্রকাশ্তে হেগেল সবুর 

স্ববিরোধকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন ।১৩৩ 

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে হেগেলীয় উক্তিতে গ্রহটি যখন কোনো একটি 
স্থান-বিন্দুতে 'আছে, তখনই সে সত্যি সত্যি সেখানে নেই বা অন্ত কোনো 

স্থান্বিন্দুতে চলে গেছে, একথা বলা হয় নি। এখানে বলা হচ্ছে, যখন ওখানে 
গ্রহ আছে, তখন সত্যি সত্যি সশরীরে ও বান্তবজাবে সেখানে নেই ও' একথা 

ঠিক নয়। “আছে যখন, তখনই 'নেই' একথা কেবল ইঙ্গিতে (100911-10) 

থাটে $ অর্থাৎ ন! থাকার সম্ভাবনা (৮099551511165% ) রয়েছে কারণ পরের 

মুহূর্তেই সে ওখানে থাকবে না। যতক্ষণ পর্বস্ত পরের মুহূ্টি আসে নি এবং 
যতক্ষণ পর্যন্ত এ স্থানত্যাগ না করেছে গ্রহটি, ততক্ষণ পরধস্ত “আছে” 

১৩৩, 2889 5৪ 20 111056186028 6৮9 12506101001 600 1069৬612157 0০00$98,. 4৮ 6015 

1099239106 6139 7019096 8/%1505 177 61019 91০6, 00 11001101015 1615 0009 00881011765 01 

0908 170 %1006050 90০0৮ 7 2700. 006 0098211 ০ 7১9108£ 06209755158 (2১ 10157096 
1007)8 5069 93)96920:9 7 21)05110,-- 179 75900 01 11561, 7. 150. 



হেগেলীয় শন ১৫৩ 

শুধু এই কথাই সত্য। না-থাকার সম্ভাবনা এবং সত্যিকার না থাকা, 
এক জিনিস নয়। সম্ভাবনা (20955101115) ও প্রকৃত অস্তিত্বে (2০038115) 

অনেক ব্যবধীন। যা ছিল (00551011165) তাই পরের কালে হয়ে 

দাড়াবে বাস্তব (৪০৮৪1 )। সরে গিয়ে_05 150৬108” | কাজেই 

হেগেলের ভাষাঁয়ই আমাদের মতের সমর্থন প্রচ্ছন্ন বেছে । একই সময়ে “আছে 

এবং নেই? (415 17616 2170. 15170611012” )1 একথা জগতের কোনে! 

গতিশীল বস্তর বাবহারেই প্রমাণ হবে না। “আছে? এবং 'নেই' একসঙ্গে, হা 

এবং না একই সময়ে ও স্থানে দেখতে হলে যে বস্তটির দরকার হয় তাঁর নাম 

ইন্্রজাল (0986০), ঘুক্তি (1981০) নয় । এবং এ ম্যাজিক হচ্ছে কথার জাছু। 

এ জাদুতে চিড়ে তেজে না কারণ বাস্তব জগতে মিছে কথার যোগফল শূন্ঠ 

(81০) বৈ আর কিছু নয়। “আছে এবং “নেই'-এর মধ্যে, ই” এবং নার 

মধ্যে যে ছুর্লজ্ঘয বিরোধ রয়েছে তাকে কথার জাহতে সত্যি সত্যি উড়িয়ে 

দেওয়া চলে না। এছুস্তর বিরোধ হচ্ছে সেই ধরনের বিরোধ যাতে হেগেলের 

বিশ দফ' যুক্তি পাশাপাশি যুতে দিলেও মামা্দের সেই বিরোধ উতীর্ণ করতে 

পারে নী ।-৩৪ 

৮ গতিতত্ব থেকে 'আর-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে এবং দেওয়া হয়েও 

খাকে। ঘে-কোনে রকম পরিবর্তনকে 'গতি' বলা হয়ে থাক্কে। 'গতি' মানেই 

পরিবর্তন” । এই গতি ছুরকমের হতে পারে । ১ কে নে, বস্তুর (60108) বহিরের 

গতি (ছয6610791] [50002 | এখানে একটি বস্তু অন্যান্য বস্তুর সমঞ্ধে আপেক্ষিক 

স্থান পরিবর্তন করে থাকে। অক্জ বস্তু থেকে দুরত্ব বা নিকটত্ব দ্বারা এই 

পরিবর্তন অনুভূত ও পরিমিত হয়। যেমন একটি গ্রহের গতি, মানে অন্তান্ত 

গ্রহ, তারা ইত্যাদির তুঙ্গনায় (৫77 £6186107 €০) গ্রহের স্থান পরিবর্তন। এই 

ধরনের পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্বন্ধে মাগেকার গ্রহের দৃষ্টান্ত সম্পর্কেই আলোচনা 

করেছি। ২. আর-এক ধরনের গতি মাছে যাকে বলা যায় স্থগত পরিবর্তন 

(10561670 ০1)27:86) | কোনো-একটি বস্তর (1116 ) দেছের ভিতবেই 

অবিশ্রান্ত পরিবর্তন ঘটে য চ্ছে, প্রত্যেকটি বস্তু কতকগুলি অণু-পরমাণুর সমহ্থি 

এবং এই অণু-পরমাণুগুলিতে প্রত মূহূর্তেই নাঁনাধরনের পরিবর্তন চলেছে । বস্তর 

অন্তর্ঘটিত বা অস্তসিহিত এই পরিবর্তনে বস্তটির স্বরূপেও পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। 

১৩৪, গা86 ঠজতাওে 108108০£ 170291 1900 65360. 0০89 18017060150 3 

81110061915 ০0৮97." খা, 8168, 0. 28, 



১৫5 হেগশীয় দর্শন 

এই পরিবর্তন একটা 29০55 এবং সেই কারণে এখানেও পুবাক্ত সেই চাঁর:ট 

অঙ্গ থাকবেই, যথা . 910 বা উদ্দেশ্য ২ 503০6 16190101791510 বা স্থান- 

সংষোগ,) ৩ দিক 1150600) কাল সংযোগ (0006)। পণ্রবর্তনের দিক 

(1500192) সরোকিন নানা রকম করে ব্যাখ্যা করেছেন । সাধারণভাবে 

এখাঁনে বলতে পারি, পরিবর্তন ছুই দ্দিকেই হতে পারে, বুদ্ধও হতে পরে, ক্ষয়ও 
হতে পারে, সঞ্চছ ও অপচয় হুই-ই ঘটতে পাবে কোনো বস্তর দেছে ও শ্বরূপে। 

বস্ত্র অন্তর্গত পরিবর্তন নন রূশ গ্রহণ করতে পা্ে সংহতি ও খণ্ডীভবন 

(11705675019] ও 01510/05£120012, বুদ্ধি ও অবঙ্গয় (000 0] ও 068০17219- 

€197)১ সংকোচন ও প্রসারণ 1০070680001) ও 25091751017) | 

হেগেলীয় মতে সকল বস্তরই এই রকমের হ্থগত পরিবর্তনেও বস্তু নিজেকে 

নিদে বিরোধিতা (০9205801৩56) করছে। ম্বগত পণ্রবর্ত-শীল বস্ত গুলিও 

সবাই স্বরে এর (১০16 69261810092) দৃষ্টান্ত এবং এ অর্থে অভেদ- 

নীতি (159৩ 0৫ 106701 ) ভূল প্রাণ হয়। প্রাণিবিজ্ঞানের জগৎ থেকে 

একটা দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। ধরা য'ক একজন মানুষ “রাম। প্রত্যেক মাগ্ষ 

কতকগুলে শীবকোষের সম, এই কোধগুল পুষ্টিলাত করে অনবরত সখখ্যাঁয় 

বাড়ছে এনং ১শশব থেকে মানুষের দেহ বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে পুষ্টতর হচ্ছে । আবার 

কলের মতো দেহের অঙ্গ প্রতাঙ্গগুপি অহরহ কাজ করছে বলে কোষগুপির ক্ষয়ও 

হচ্ছে । এই ক্ষয় ও বৃদ্ধির পথেই দেহ পরিণতির দিকে এগুচ্ছে সারাজীবন। 

'র!»-ও তেমন কতকগুলি কৌধের সমগ্রি এবং ঝামের দেহও কোধগুপির ক্ষয়- 

বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবতি ত হচ্ছে প্রত্যেক মৃহর্তে। লক্ষ্য করলেই প্রতীতি হবে 

যে একবছন্ন অগেযেরানম ছিল, একবছর পরে অবিকল সেই রামই আর নেই, 

কারণ রামের অনেক পরিবর্তন, ভিতরে ও বাইরে ঘটে গেছে । এইজন্য রামকে 

ঠিক আগেকার রাম বলা চলে না এবং এ কথাও বল! চলে যে রাম 

অ.গেঞার রাম নয়? আবার অন্যদিকে রাম সেই রাখই আছে একথাও 

ঠিক। রাম যতই পরিবতিত হোক-না কেন তবুও তাকে আমরা প্রাঁ”ই ৰপি, 

অন্ত লোক বলে মনে করিনা। তার মানে এই যে, পরিবতন সত্বেও রামের 

একট]! অভতেদ (175061707 ) বজায় রয়েছে ; অন্ত ভাষায় বলতে গেলে, রামের 

প্রামন্ব” ঠিকই আছে. কোনো হানি হয় নাই। রামের স্বরূপটি অব্যাহতই 

বুয়েছ। কাছেই এক অর্থে যেমন বাম আগেকার বাম নয় একথা ঠিক , তেমনি 

অন্য মর্থে রাম সেই আগেকার রামই আছে, একথাও সমান সত্য। এখানেই 
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'হেগেল বলছেন যে “রাম” শ্ব-বিযোধ বা 5৩1£6910050106101)-4র জাজল্যমান 

প্রমাণ, কারণ “রাম রাও বট”? এবং “রাম রাম নয়ও” বটে এই দুটোই 

একসঙ্গে সত্যি । কাঁজেই এখানে অভেদ-নীতি (12 ০910600105 ) মিথ্যা 

হয়ে য.চ্ছে এবং ম্ববিবোধই এখানে যূলতত্ব | 

এই হেগেলীয় দাবি সম্বন্ধে সেই আগেকার আপত্তিই খাঁটছে এবং সেই 
এক্কই হেগেলীয় ভুলের দ্ব'রা এই প্রাণি-বিজ্ঞানের দৃষ্টান্তও খণ্ডিত হচ্ছে। 
“পারবর্তন-তত্ব" অতি জটিল তত্ব, এ নিষে বহু দার্শনিক বিচার ও বিতর্কের স্ষ্টি 

হরেছে। হেট বলছেন পরিবর্তন বা গিই বিশ্বের যূল সন্ত, এতদ্বাতীত অন্ত 

কোনো অস্তত্বই নেই। কেট বা বসছেন পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে 

অশর্রব্তনীয় নিতা সন্তা। নিতা ও মতা, নশ্বর ও অবিনশ্বর স্থিতি ও 

গণ্ত, অচল ও 5ঞ্চন _ এই হুমুখো লমশ্যা নিঘ্নেই প্রাচীন কাল থেকে মাঁনবমন 

বারম্বার প্রশ্নার্ত হয়ে, বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে । সেই আতি ও বিক্ষোভ থেকে জন্ম 

নিয়েছে নানা দর্শন ও মতবাদ । আমরা তত্ববগ্ার € 05631155105 ) বাঙ্জো 

ঢুক্ব না, কারণ আমরা লজিকের নীতিগুলিকে নিয়ে আলোচনা করছি । 
লঙ্জিকেব দিক থেকে হেগেল পরিবর্তন-তত্বে ভেদ নীতির (ওত 0৫ 

[05001 ) নিরলন দেখতে পেয়েছেন । আমরা সেই দিক থেকেই পরিবর্তন 

তর্ক বিশ্লেষ! করব এবং তাতে দেখা য'বে যে পরিব্তন-তত্ব দ্বার অতেদ-নীতি 

বাধিত হয় ন!, সমধিত ও প্রমাণিত হুয়। 

যে কোনো বস্ত ঘখন পরিবতিত হতে থাকে, তখন সব পরিবর্তনের তলে 

তলে একটা সুত্র, অপরিবর্তনীয় ভিত্তি সকল পরিবর্তনের মধ্য দ্রিয়েও বেঁচে 

থাকছে। সেই শক্ত ভিত্তিটিকে সেই বস্বর স্বরূপ বলা হয়। যতক্ষণ সেই 

স্থিতিশীল, শক্ত ভিত্তিট বজ'য় থাকে, ততক্ষণ হাজার পরিবর্তন সত্বেও আমর! 

বলে থাকি ঘে সেই বস্তটি পূর্বেকার বস্ই আছে। প্রতোক বস্ত বা মানুষের 
স্বরূপ বলতে আমরা বুঝি কতকগুলি ০16702115 বা ধর্ম। এই ধর্ম গুলি অবিরত 

বদলে যাচ্ছে । ঘখন কতকগুলি ধর্ম বদলে গেছে অথচ অন্ত কতকথ্ুলি আবার 

বদলে যায় নি, তখন আমরা বলি থে বস্তটি পরিব্তিত হয়েছে, অর্থাৎ কতকগুলি 

দিকে (3৪2০০) বস্তির বদল হয়েছে৷ কিন্তু সেই পরিবর্তন এহখাঁনি গভীর 

ও ব্যাপক হয় নি যাতে করে ওই বন্তটকে চিনতে অন্ব্বধা হতে পারে কিংবা 

“ওই বস্তর স্বরূপ সম্পূর্ন বলে গেছে বলা যেতে পারে। যখন সব দিকেই 
৪5০০৮ কফে।নো বস্ত বদলে যান, তখন ওই বস্ত আর পূর্বেকার বন্ত থাকে না, 
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সম্পূর্ণ অন্ত বন্ত হয়ে দাড়ায়। কিন্তু যতক্ষণ এমন কতকগুলি দিকে বা ধর্শে- 
( 1602৪7) পরিবর্তন ঘটে যাদের পত্রিবর্তনে বস্তটির সত্যিকার শ্বরূপে কোনো 
হানি হয় না, ততক্ষণ বলা হয়ে থাকে যে সেই বস্তট পরিবতিত হয়েছে; অর্থাৎ 
অবিকল আগেকার বস্তটি আঃ নেই; কতকগুলি ব্যাপারে পরিবর্তন হয়েছে এবং 
কতকগুলি ব্যাপারে বস্তুটি পণ্রবতিত হয় নাই। অন্ত ভাষায় বলা ঘেতে পারে 
যে বস্তুটি কোনো! কোনো “কে পূর্বেকার বস্তইআাছে এবং কোনো কোনো অংশে 
পূর্বেকার বস্তুটি নেই। 

লক্ষা করলেই দেখা! যাবে যে হেগেলীয় ম্ববিরোধ (5016 ০0002010001) ) 
এখানে শ্রিসীমানার মধ্যে কোথাও নেই। পরিবর্তনের ফলে কোনো বসন্তকে 
“সেই বন্ধ এবং সেই বস্ত নয? (16951681706 1516) এই ছুইরকমই বল৷ 
যেতে পারে। ছেগেলের একথা হেত্বাভান দুষ্ট (291180035)। পন্রবন্িত- 
বস্তটিকে যখন বলি “সেই বস্তই আছে” তখন আমরা কতকগুলি ধর্ম বাদ্িক 
থেকে একথা বলি। যে ধর্মগুলির পরিবর্তন হয় নি, সেগুলির উপর চোখ 
রেখে বলা চলে যে বস্তটি সেই আগেকার বস্তই আছে। কিন্তু যখন বলি “বস্তুটি 
সেই বস্ত আর নেই”” তখন আমরা অন্ত কতকগুলি দিক থেকে একথা বলে 
থাকি। থে ধর্মগুলি পরবতিত হয়েছে, সেই বিশেষ ধর্ম বা গুণগুলরু উপর 
দৃষ্টি রেখে একথা বলা চলে যে বস্তটি আর আগেকার বন্তটি নেই। কাজেই 
পরিবর্তনের ফলে, কতকগুলি দিক থেকে বন্তটি আগেকার বস্তটিই আছে, . 
এবং অপর দিঁকগুলির সম্পক সেই বস্তটি আগেকার বন্তটি নেই। কাজেই বন্তটি- 
“সেই বন্ত ও ৰটে এবং সেই ৰস্টি নয়ও বটে" এই দুমুখো কথাটি 
একই অংশে একই অর্থে ও একই দিক সম্বন্ধে খাটে না। বিভিন্ন অর্থে ও. 
বিভিন্ন গুণ বা ধর্ম সম্বন্ধে এরা প্রযোজ্য । যদি একই অর্থে একই “দ্বকে এবং 
একই «ণ সম্বন্ধে এ বিরুদ্ধার্থক আখ্যান সম্ভব হ'ত তবেই হেগেলীয় বিরুদ্ধতাঁর 
( ০০710:5015000 ) দৃষ্টস্ত হিসেবে একে নেওয়া চলত । 

পরিবর্তনকে যদি নাম দিই 29০022178, এর স্থাযরিত্বকে যর্দি বলি 8178”, 
তবে একথা বলা চচল থে সকল পরিবর্তন বা গতির পেছনে রয়েছে স্থিতি বা 
21781 5108-কে ছাড়া 95৩০23178 অবাস্তব বা শৃন্বগর্ভ হয়ে দীড়ায় । 
খন 2৫17 বা স্থাঙিত্ব নেই, তখন তাঁকে পরিবর্তন ( ০0218০ ) বল! চলে না 
তখন সেখানে ছুটো সম্পূর্ণ আলাদা বস্ত স্বতন্ত্র হয়ে আত্মপ্রকাশ. করছে। 
পরিবর্তন বললেই বুঝতে হবে, যে বস্ত পরিবতিত হচ্ছে সে রূপে 'ও-স্বকীয়তায়. 
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নিজের সত্ত'কে বাচিয়ে যেখেছে। যে পরিবতিত হচ্ছে তাঁর তদ্ ভাব বা ম্ব-ত্ 

(1167.05 ) বন্ধাক়্ থান্তবে দোয়োকিন (99:০1) বলেছেন : 

যখন মিঃ শ্মিধ পরিবতিত হচ্ছেন তখন কতকগুলি দিকে (856৫6) তার 
বদল হয়েছে এবং কত্তকগুলিতে বদল হয় নি। কতকগুলি ব্যাপারে তিনি 

আগেকার শ্মিই আছেন এবং কতকগুলিতে অবশ্ঠ বদলে গেছেন। কাদ্ধেই 
“আছেন এবং “নেই এই ছুটে] বিরুদ্ধ আখ্যা একই গুণ ও দিক সম্পর্কে বল! 

চলে না। ভিন্ন ভিন্ন দিকে (2522০), এই ছুটে! বিরুদ্ধ আখ্যা থাটে ।৯:৫ 

কাজেই এখানে কোনো স্ববিরোধ নেই এব তাদাত্মা বা অভেদ-নীতি ([ 
০9£ 170600% ) এখানে খাটছে, হেগেলীয় নীতি নয়। সোরোকিন 

(5০:০1 ) স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন : 
“1815 1690100111861011 01 99100906106 58100617655 10) 0102766 

15 1506 63০ 11105109 2730651 6086 10 5250205. 10151032590 073 06 

1900 0020 16 006 0010 01 00206৩ 4৯ 50175156 0: 2120021102১ 10, ০ 

(9520]021 আ10) 90001 2161001005 10101) 216 1106 6552100121-170 100 

00 1১ 107 1100 1 01 501006 00101011910101) 0: 00656) 4১১ 29 217 

17065186101) 01 00০ ০2161021015 ৪১ 10১ ০ 08. 7210.11) 50175091716 220. 

2৮116 58006 11006 106 11 ৪, [0100955 016 0109106০ 10) 19621217০ 00 

105 রর 6) 15) 1, 01 00210 59000117901010) 7 20. 01005 4, 109 00,31০ 

ভ710)006 1095106 15 1062007. 90101125001 06 0%11%79] 

10177211205) 10 154-55, 

রাম পনেরে! বছর আগে যে রাম ছিপ আজ আর মবিকল ঠিক সেই রামটি 
'নেই। রামের দেহ, আক্কতি, প্রকৃতি দবই অনেকাংশে বদলে গেছে। কিন্ত 

১৩৫, 40106 10101) 010870598 00:9507:598 168 1091)015 (168 301706) 0%৮ 16 1910098709 

1)9850091 (13:09) 0৮6 699 1:0909:৪ 6 6993 60081), 00%৮ 110 10161, 18 :19208108 আ10- 

000810690. 60 0176 9366706 0£ 10:9891%1176 168 1061)6165. আ1০) 9৪85, “17 2.3, 191016) 

1098 017870£90. 03176 606 1996 16 929. 9 299১৮ 608৮ 00689 ৪9)00%৪ 118৮9 7091) 

010870860. 006 8৮ 69 ৪8209 11080 ০ 101196 1186 1)90119 ০ 01087009, 0 879 9611] 

95811710 2৮, 1৮ ৭.8, 92165412006 16, 2, &. 9. 90020500---11080169 ০: 

0108029 61999 10165 0:9991590 01361 1061061৮, 19100887500. 31) 009 0020910, 01 1381100. 

0%09:ত189, ছ০ 08771)06 001060700. 6286 00619 95 83 01180£8 10 (10950 07188, 

090559 11 61699 দা076 1006 8156 9809 910)906 1) 9801) 0850 (1091) 62919 0010 10859 

999, 70 018789 ০৮ 1086 ৮০ ০: :12307:9 ৪91019068 00869 01187:6706 170300 628৪ ০0 

09611070108” 90:০0 810,900%51 & 01651 70870175669 ; 200. 154-5৮, 
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যখন বলছি, পনেরো বছর আগেকার রাম এবং পনেণে বছর পরের কাম, খনন 
প্রকারান্তরে বলছি "য পনেরো বছরের পরিবর্তন সত্বেও রাম রামই আছে, 

অথাৎ রামের রামত্ব নষ্ট হয় নি। তার মানে এমন কতকগুলি গুণ বা ধর্ম ছ'ছে 

য। আগের রামেও ছিল এবং অগ্যকার বামেও বর্তমান আছে। সেই গুণগুলের 

ধিক থেকে দেখলে রাম সেই রামই আছে। কিন্তু অপর কতকগুলি গুণের বা 
ধর্মের দ্বিক থেকে দেখলে দেখা যায় .ঘ রামের পরিবর্তন হয়েছে, অর্থাৎ রাঁম 

ঠিক তেমনটি নেই। সেই রাম আরনেই। এধানে রাম কতকগুল বিশেষ 

গুণে সেই প্রাচীন রামই আছে এবং অন্য কতকগুলি বিশেষ গুণে সেই 

প্রাচীন রাম নেই । কাজেই এখানে হেগেলীয় স্ববিরোধ মোটেই নেই, কারণ 
বিষোধ বা ০০০00815007 এখানে বি:ভন্গ দিক থেকে বতাচ্ছে ( +00031)9 

10 01606056176 165096০০১৮৬. [80065 ) একই গুণ সম্বন্ধে যদি 'ই।? ও লা?) 

দুই-ই বা চলত তবেই বিরোধ (০0970515010) ) আছে বলা যেত। যখন 

স্বরূপে ও সকলগ্ুলে ধর্মেই রাম বদলে গেছে, তখন রাম আর নেই, কামের 

পরিবর্তে ভিন্ন ব্যক্তির উদ্ভব হয়েছে । বাঁম নেই, আছে একেবারে আলাদ? অন্ত 

একজন লে!'ক। তখন পরিবর্তনের কোনো মানে হয় না। 

প্রাণীততর দৃষ্টি দিয়ে দেখে বলা হয়েছে যে রামের দেহের কোষগুল 
অবিরত বৰলে যচ্ছে। ফলে রাম আর পাম থাকছে না। অথচ আবার রাম 

থাকবে ৭, কারণ আমরা নৃতন কোবপুষ্ট ব্যক্তিকে “রামই” বলে থাকি । অতএব 

০0003100101 রয়েছে । এখানেও সেই একই জবাব দেওয়াযায়। রাতের 

সবগ্তল কোষ বদলে নিয়ে নৃতন কোষের সমগ্রি হয়ে রাম যদি দেখা দিয়ে খাঁকে, 
তবে তাকে শ্রাঁম” বলব কেন? যদ্দি রাম নামেই তাকে আখ্যাত করুতে হর, 

তবে কোষগ্রণলর মামূল বদল সত্বেও অন্য কোনো দিকে রামের প্রাচীন সত্তার 
অবশেষ নিশ্চয় রয়ে গেছে যাতে করে একে “রাম” বল চলে। তা হলেই 

দেখা যাচ্ছে যে, যে অংশে € কোবগুলিতে কিংবা অন্ত বিষয়ে রাম বদলেছে 

সেই অশে বাম_ বাম নয়। কিন্ত অন্ত যে অংশে রাম ৰ্দলায় নি সেই সেই 
অশে বাম বাঁমই আছে। এখানে একই অংশে রাম “রাম আছে ও পাম 

নেই” তানয়। ভৈন্ন ভিন্ন দিক থেকে (852০0) “রাম” এবং প্রাঁম নয়” 

ছুটে! আখ্যা বল! হচ্ছে । একই দিক থেকে নয়। 

কাঙ্জেই প্রত্যেকটি মানুষ ৰা প্রাণী এক-একটি স্ববিরোধের (561-০97- 

0301০097) মুতি, একথা নিতান্ত মিথ্যা। আপাতদৃষ্টিতে মনে এ ধশাধা 
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লাগতেও পারে যে বাম একই সঙ্গে বাম ও 'না-রাম' । কিন্তু সামান্য বিশ্লেষণ 

করলেই এ ধেশীকা ধরা পড়ে যায় এবং হেগেলীয়দের দাবির চাতুরী যে কেবল 

কথার মারপ্যাচ এ তত্বও চোবে পড়ে। 

প্রত্যেকটি বস্তই জগতে ন্ববিরোধের (56120070090106090 ) দ্বা। 

বিধ্বস্ত, একথা কোনো রকমেই ধোপে টেকে না। হেগেল কেবল এ-সম্বন্ধে প্র 
ভাষণই করেছেন কিন্তু একে প্রমাণ করেন নি। একটা লুপ্তোপমার 

(09600190:) মোহ তাকে পেরে বসেছিল। তারই ফলে যা কল্পনা-জগতে 

চলতে বা পাবে, তাকে লঙ্গিক ও বাস্তবের জগতে জোর করে টেনে এন্ছেন 

সর্বত্র। একটা কান্ননিক লুপ্তোপমা দিয়ে কখনো কোনো বিষয় বোঝাবার 
সাহায্য হতে পাঁর়ে। কিন্ত তাই বলে লুস্তোপম ( [06090170£ ) চুল-চেরা 

ষুদ্তর বাঁলারে সচল থাকবে, একথা হেগেল তার মানসক আতিশয্যের 

€107617191 236595  দরুনই ভাবতে পেরেছিলেন । 

ক্রোচে৪ একথা বলে আমাদের সাবধান করেছেন যে, লুপ্টোপমা যেন 

আগাঁদের বিপথে চালিত না করে ।*১৩ 

সকল বস্থরই অন্তরে বিবোধী শক্তি (00715010001) বাসা বেঁধে রয়েছে, 

একথা ঠিক নয়। বীজ থেকে যখন চারা গাছ বেরিয়ে অসে,) তখন বীজেব 

মধ্যে বীজের প্রতি-্থতি বা বিরুদ্ধ শক্তি (৪1701076515 হিসেবে চ'রাগাছ সুল 

একথা “নতান্ত অসত্য ও অর্থহীন। শিল্প থেকে মানব-মন দর্শনে উত্তীর্ন হয় 

হেগেলের মতে । কিন্তু তাই বলে শিল্পের বুকের ভিতরে শিল্পের বরোধী শক্ষ 

(০0109010601 রয়েছে, একথা কে স্বীকার করবে ! ক্রোচে তাই বলেছেন: 

যে ডিগ্রি অতিক্রম কর! গেল, তার অন্তরে ভারই বিরোধী শাকুর /0056-15) 

উদ্ভব হয় না। দর্শন যেমন দর্শন হিসেবে স্ববিরোধী হয় না, তেমান শিলিও 

শিল্পরূপে নিজের বিরোধিতা করে না ৯৩? 

এ গর্যস্ত যে আপগোচনা হয়েছে তাতে দেখা গেল, হেগেল যে মর্থে বিপরীতের 

পরস্পর অন্ুম্থ)তির ([0061050650500 0 0009১168 ) কল্পনা কষেছ্েন 

সে অর্থে জগতের বস্তগ্ুলো স্ববিরোধী নয়। হেগেল আকািক যুব 
০ পপ পপ 

১০১৬০ 262] জিত 50 ০০ ৮0৯ 0৮] ১০৪ (০79৩ 20৮1৯160010) ভি 15610101070, 

(0. [৬ ) 

১০৭, ৮ ৮৮]18 2100101)08518 0069 7196 81130 43) (11010093011) 91 ০:১৮ 05109. 52৮ 118৪ 

-101) 50170059090. 495. 01071980317 0908 7796 ০9201180100 10501 85 [01111950)1 ১ 8০ 

৭] 0998 2596 ৫9130180106 785616৬৪010, (0131৬) 
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( 8912981 1,081০ ) যূলনীতিগুলোর উপর আক্রমণ করে তার এই বিরোধ- 
নীতিকে € 50176801061015 ) প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি 

অভ্দেকে (16005 ) বলতে চেয়েছেন বিরুদ্ধতা (০0770891000 ) এবং 

বিরুদ্ধতাকে (০0730501500) ) দেখাতে চেয়েছেন অভেদ (10670 ) 

হিসেবে। তীর দর্শনের মূল ভিত্তিই হল এই তত্ব।১৩৮ 
অভোদ-নীতি ([72৬ ০৫ [06165 ) ও বিরোধ নীতিয় (12 ০৫ 

১7080106197) প্রতি হেগেল তীব্র বিদ্রপ ও আক্রমণ করেছেন সর্বত্র । 

অথচ কোথাও এমন যুক্তি বা দৃষ্টান্ত দেন নি য!তে করে অভে্দ-নীতি (1.9 

9619705 ) খণ্ডিত হতে পারে। তার সকল যুক্তি ও দৃষ্টান্ত ার লুধোপমা 

(00909017৩7) প্রীতির ফলে জন্ম নিয়েছে। সে সবগুলোই তীর এই 
গোলযোগের স্য্টি। লঙজিকের এই নীতিগুলো না স্বীকার করলে কেনে চিন্ত 

ব' মনন সম্ভব হয় না। হেগেলের বাগ.বিস্তার যে নিরর্থক ও নিক্ষল প্রয়াপ মাত্র 

একথা হেগেলভক্ত 1০985 য0ও বুঝতে পেরে হেগেলকে বাগবার চেষ্টা 

করেছেন। তিনি বলেন, হেগেল প্রকৃতপক্ষে ল জকের নীতিগুলোকে অশ্বকার 

করেন নি। কারণ, এ নী তগুলোকে উড়িয়ে দিলে মানুষ্রে সকল মনন ও 

চিন্তাগঙ্জের সকল প্রচেষ্টাকেই উড়িয়ে দিতে হবে। ওগুলো হচ্ছে চিন্ত! ও 

মননের মৌলিক হত্র । বিরোধ (০0069156100) সম্বন্ধে 10 7258651 

বলতে চান যে হেগেল বিরোধ-নীতিকে (1৫ 06 020550150015) লঙ্ঘন 
এবং অন্বীকার করেন নি। হেগেল বরং বিরোধকে (০0708010600 ) বর্জন 

করতেই উপদেশ 1দয়েছেন, কারণ যেখানে পরস্পর বিরোধ (০0080200017 ) 

অতিক্রান্ত হয়ে বৃহত্তত্ন সত্যে (557035515 ) না উত্তীর্ণ হয়, সেখানে তুলের 

(০1০: ) সুচনা মবশ্টই হয়ে থাকে । হেগেলের আপত্তি বরাবরই অমীমাংসিত 

বিরোধের ( 026501520 ০000:8010000 ) বিরুদ্ধে। পরস্পরবিরোধী দুটো! 

উক্তি মিথ্যা বলেই হেগেল বুহত্রর় সমন্বয় বা সংস্থিতির (55713006515 ) ওপরে 

এত জোর দিয়েছেন। সংস্থিতিতে (55092515 ) ওদেেরে বিরোধ ক্ষান্ত হয় 
বলেই স্থিতি (026515) ও প্রতিস্থিতির (9:)006515 ) বিরোধ তেমন 

মারাত্বক হয়ে উঠতে পারে না। সংস্থিতিই (557006515 ) সত্য; প্রতিস্থিতি 

(21/0-035585 ) ও স্থিতির (06515 ) বিরোধ সত্য নয় বরং অসত্য, ঘণ্দ 

১৩৮, গগুগ56 00100001৩01 009 00106501069125688 01 50906165 & 009 10906167 ০£ 

90005010800 18 6059 68992.08 01 6009 [7:9891190, ৪59690,+--0 87069, 9. ৭ 
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এদেরকে আলাদা 'রুবে দেখা যায়।৯৩৯ ম্যাক ট্যাগাট (1০ 198276 )1 
এই রূকমেএ ব্যাখ্যা করে হেগেল যে আকারিক হায়ের (00723110610): 

শীতিগুলোকে কখনো অস্বীকার করেন নি তা দেখাতে চেয়েছেন। হেগেলেপর 

উক্তি: বিরোধ কোনো বিষয় বস্তর শেষ কথা নয়, সে নিজেকে নিজেই 

থণ্ডন করে '১5০ ৃ 

তান মতে হেগেল যেহেতু বিরোধকে (০9009410019) ) অ'তভ্রম করে 

সং স্থৃতিতে (95701.5305 ) যেতে বলেছেন সর্বদাই, সেই হেতু বিবোঁধকে 
( ০920731০197.) প্রকারাস্তরে হেগেল মিথ্যাই বলেছেন, এমন-কি ম্যাক 

ট্যাগা১-এর মতে £ ডায়গেকটিক বিরৌধকে অস্বীকার না করে ত!কেই ভিত্তি 
করে দাড়িয়ে আছে ।৯১৯ 

কাজেই আকারিক হ্যায়ের ( 9০301 [051০ ) মৌলিক নীতিকে অস্বীকার 

কর; ততো দুরের কথা, হেগেল তাদের ওপরেই দর্শন গড়েছেন। কারশ, তা না 
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১৬২ বেগ্নেশীর দর্শন 

হলে হেগেল জঙ্গীমাংসিত রিয়োধকে ( 01315092016 ০013680101805 ). 

ছাড়িয়ে যেতে বলছেন কেন 1১২ 

এষনি করে ম্যাক ট্যাগার্ট হেগেলকে বীচাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ 

চেষ্টা নিতান্ত নিরর্থক ও হাশ্তকর়। কারণ ছেগেলের বিরোধ (০০702010002) 

সম্বষ্ধে মতামত ও উক্তি অতি স্পষ্ট এবং সেখানে সন্দেহের অবকাশ কোথ1ও 

নেই। অভেত্ব-নীতির (1, 0৫ [06//0৮5 ) ওপর হেগেলের আক্রমণ 

অবিসম্বাদ্রিত এবং একই কালে সকল বস্তই স্ব-বিষোধী (5617-50000801০গ্) 

একথা নিঃলংশয় ভাষায় তিনি সজোরে প্রকাশ করেছেন । তাঁর ভায়ালেকটিক 

লজিকেন মূলই ধ্বসে যাঁয়, যদ্দি তাকে আকাবরিক যুক্তিবিস্তার (€011091 [061০) 

মৌলিক নী তর সমর্থক করে দাড় করানো হয়। [5৩ 0)100 15 0090510% 

(10810 ০0 29861, 0. 223, সঙ্গল সত্তাই «ও ০০070166025 17010 06 

00009560 [061210)1703010105% (1,280. ০ 75691 0 100) ইত্যাছি 

কথার মানে অতি নিশ্চত। ত' ছাড়া হেগেলের অভেদ নীতি ([.)৬ 

০6 [10271015 ) সম্বন্ধে তীব্র আলোচনা ম্যাক ট্যাগা-এর বাাধ্াকে 
মিথ্যা প্রয়াণ করছে । আরো কথ' আছে । বিরোধকে (০09200780101001 ) 

ছাড়িয়ে যেতে বলেছেন হেগ্লে। এ থেকে প্রমাণ হয় না থে ছেখেল 

বিবোধকে মিথ্যা মনে করেন। হেগেল স্বীকার করেছেন যে মান্ুদ্রে 

মধ্যে রয়েছে উচ্চতর এষণা (4,70৩ 025106”-71,0650 0 2৮51, 

0.1: 4১6 0]) যা তাকে ম্ব-বিরোধিতাঁয় (5০12001760080150101; ) 

তৃপ্ধ হতে দিচ্ছে না। যেখানে আত্ম-বিরোধ (9615-170507751516159 

0 561-50108689106101) রয়েছে সেখানে সতোর অধিবাস থাকতে পাসে 

না, সেখানে অসত্যের রাজত্ব । চিন্তা বা মননই মানুষের বিশেষত্ব । 

সত্যকে পাবার প্রধান সহায় হচ্ছে মান্গষেয় যনন-শক্তি। যাহহের 

মননশক্তি কখনে। আত্মবিরোধকে (9517105090515061)05 ) সহা করতে পাবে 

না। কারণ, বিরোধ বা অসংগতি ([700007515060০5 ) মাহৃষের চিন্তাকে 

বিকল্প করে, ব্যর্থ করে । তাতে মননক্রিয়া অসম্ভব হয়, তাই মানুষ অনংগতিকে 

১৪২, “306 1) 5100এ]0 ০ 209৮ ঠি00 50 0:07:9091001190. 0020006190৩ 

৯০৫51830 17) 16 16006 £০106 1506501, 930906 10 609 1৭ 6৬৮ 6০ ০০801097 

[00088610708 ৪১০৪৮ 609 ৪%770 ৪0019০00809 & 9180. ০0৫ 970] ?--110 1৮8. 
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হেগেলীঘ় দর্শন ১৪৩ 

18190012515051905 ) যিখা বা চ:০: বলে চিরকাল বর্জন: করে এসেছে ৯" 

কেগেলও এই তবকে শ্বীকার করেন এবং একেই উচ্চতর এবপাঁ (21০28 
0195116” ) বলে সম্মানিত করেছেন। এ তন্বকে আমর'ও স্বীকার কনে 

খাকি। এবং আকাবিক যুক্তিবিস্তাও ( [701703]1 [,080) এই- তকেই 

আ্রাকাবে বিধিবদ্ধ কবেছে। রর 
কিন্তু অসংগতি ৰা বিরোধ ([10001751501)০5 ) মিথ্যা এবং তাকে বনি. 

করাই নত্যানুসন্ধিংসার পথ । একথা এক বস্ত, আর অসংগতিই জগতের সকক 
বস্বর গোড়ার কথা এবং সকল বস্ত বা সাই হল অসংগতি ময় (10001515113) 8" 

এ বস্ত হল একেবারে দালান ও বিপরীত কথা । পূর্বেকার কথাটি সরবস্বীকা ৪” 

কিন্তু আগেকার তত্ব থেকে পরের ৩ত্বটিতে উত্তীর্ণ হওয়া একেবারে অধৌক্তিক $. 

হেগেল তাই করেছেন। হেগেলের মতে জগতের সকল বস্ত্ই স্ববিরোধী 
(9০17০9200841500175 ) একথা প্রমাণিত হয় নি। ম্যাক ট্যাগার্ট্ট দেখাতে 

চেয়েছেন, যেহেতু হেগেল অসংগতিকে (17090515670 ) বর্জন করতে 
বলেছেন সেঠ হেতু তিনি *ভেদনীতিকেও (1.7 96 [0570 ) মানেন ॥ 
কিন্ধ ছেগেল যে বিরোধকে (100017515051705 ) 14016 করে অগতের সকল 

তত্ব ও “স্তর মৌপিক ভিত্তি বলে নির্ধারণ করেছেন, সে কথাটি ম্যাক টা 

বা দিয়ে ও এডিয়ে গেছেন । আমাদেঞ মতে ছেগেঠ অভেোদ-নীতি (এক 
[41705 ) মানেন নি বলেই বিরোধের (0010080106101) ) এত প্রাবলয এ 

প্রাকর্ষ দেঁধিয়েছেন ছত্রে ছত্রে এবং ম্যাক ট্যাগার্ট-এর শত চেষ্টা? সবেও 

ছেগেশীয় ডায়াপেকটিক নীতির বাচবাঁর পথ নেই। 

ক্রোচেও যেন এই ব্যাপারে হেগেলকে বাচাবার একটু ক্ষীণ চেষ্টা করেছেন ) 
ক্রোচের মতে কোনো দার্শনিক অভেদ-নীতিকে (1,2.৬ 0£ 106701 চ) 

অন্ধীকার করতে পারেন, এ একেবারে অসম্ভব। কারণ তাহলে তো চিন্তা 
করাই চলবে না। কোনো! রকম মনন ক্রিয়া করতে হলেই তো অভে-নীতিকে 
মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে হবে। তাই ক্রোচে বলেছেন : যদি সব বস্তু 

একই সঙ্গে পঃস্পর বিরুদ্ধ আখ্যায় আখ্যাত হ'তে পারে ; ষছি প্রত্যেক বৃত্ত 
একই কালে তত-স্বরূপ ও অতং-ম্বরূপ (10616 ও 1001-1561£) হতে পারে, 
তবে হেগেশীর তত্বেও তো একই সঙ্গে “ত্য” ও “এসতা” দুই-ই হতে 
পারে।১৪৩ কিন্তু এতে তো! হেগেলীয় লজকই অসত্য হয়ে দাড়ায় এবং এভে 

ই 

১৪৩, 17986] 0০9৪ 70০0৮ 1609 6109 0:17১01019 0£ 506200165, 10 009988৩ উ 



৯৬৫" হেগেলীয় দর্শন 

কোনো তথাই 'নির্ধান্কিত হতে পাবে না। কাঙ্ধেই ক্রোচের মতে হেগেল এমন 

অসম্ভব” তূঙ্গ করতে" পারেন না। অথচ ক্রোচে এর আগে নিজেই হেগেলেন্ক 

খর্চে:য়ণ্ আরো গহিত ও অরে! অসম্ভব ভুল আগুুল য়ে দেখিয়েছেন । 

হেগেলের স্বতন্ত্র ( +0150760 ) ও বিপরীত (0109516) নিয়ে গণ্ডগোল 

কঃ কথ। ক্রোটে বিস্তারিত ভাবে আগ্োচন1 করেছেন এবং তার প্রতিবাঘ 

কর্বোছন | 

যো হোক, আমর] হেগেলের কথায় ও আলোচনায় সর্বত্রই দেখতে পাচ্ছে ষে, 

ভেগেশ অভেদ-্নীতিকে (18 0£1167065 * বরাবর অস্বীকার ও আগমণ 

করে চ:লছেন। আস্ত ঘদ্দি হেগেল সত্য সত্যি অভেদ-দীতিকে অস্বীকার 
না করে থ'কেন তবে আমর স্থখীই হব। কিন্তু তা হলে :হ'গলীয় বিরোধ- 

ত্বকে (০৭008015500) ব্যাখ্যা কী রকম হবে? তা হলে হেগেলীয় 

ভাচালেকটিকের বিশেষত্ব কিছু অবশিষ্ট থাকবে কি? আমাদের মতে, থাকবে 
মা? তাহলে হেগেশীয় ডায়ালেকটিক হয়ে দাড়াবে পাধারণ আপেক্ষিকতা 

€ 76120৮65 ) তত্ব এবং হেগেল যে 2৮£76০0-কেন্দ্রিক বিশেষ ধরণের 

আপোক্ষকতা ( 2১০:20%15 ) জগতে প্রচার করেছেন, তার ভিত্তি ধ্বংস 

হবে যাবে। 

লকল সদ্বন্তই আবার অসৎ (44811 05661 00112002 15 1760 61028” ) 

গন্ধথার মানে কি? অথচ, হেগেল একেই তার লজিকের মূল ত্র করেছেন! 

এই হ্ত্রকে গ্রহণ করা মানেই অভেদ-নীতিকে (1৫ 0: [091110 ) 

অন্ধীকার কর। উইলিয়ম জেমস্ হেগেলীয় অভেদ-নীতকে (০070816- 

0107) এই ভাবেই বুকেছেন। খণ্ডন (176610100 ) মানে হেগেলের মতে 

আহ্ব-খগুন (56175820107 07 501750917108410:191) ) এবং এই মানে 

ধাপে তবেই ছেগেলীর ডায়ালেকটিকের অর্থসর্মত পাওয়া যায়। ধরা যাক 

এক গ্লাস ছু সামনে বয়েছে। এর সঠিক বর্ণনা করতে হলে "মারা বলব,_-"এ 

হচ্ছে এই গ্লাস ছুধ। এটা অন্তিযূলক বা ৪6107796155 ধরনে প্রকাশ করলাম । 

'এই একই মর বক্তব্য অন্তভাবে অর্থাৎ নান্ডিযূলক ব1176590৮6 ভক্দীতেও 

বলা্চলে : যেমন, “এ অন্ান্ত গ্লাস ছুধ নয়।” ছুটি উ্তিই একটি বিশেষ গ্লাস 

সখস্ধে বলা হয়েছে'। কাজেই ছুটি উক্তিরই 54৮০০৮ বা “উদ্দেস্র” একই। 

9০10 112৮5 0662. 011£61 ৮০ %01016 00088 10151921081 009019 স8৪%601709. 6299 & 

ছ০৪ (০৩.-- | | 



হেগেলীয় দর্শন ১৯৫ 

কেবল 70:631০20০ বা “বিধেয়” ছুটো বাক্যে আলাদা আলাদা, এখানে 

বাস্তবিক কোনো ০০103015510 বা বিরোধ নেই । কিত্ত হেগেল অভেদৃনী তি, 

(৪৬ ০1 105705) মানেন না। তিনি বলবেন £ “এট এই প্লান বটেও আবু 

রটেও নাঁ।? 6 15 0515 গা ১৪৯ 27070601519 5155 ৪ 006 5208৩, 01115) ॥ 

যে-কোন উক্তি বাঁবাগন (50900104180) যদ একই ক'লে বিরুদ্ধ বাল 

( 25£30107 ) হতে পারে, তবে অভে-নী তর (79৮ ০ [.1217071, ) 

অস্তিম সংকার হরে যার, এক্ষখা কে অন্দীকার করবে! কাজেই সন্ত অসৎও 
বটে ০211] 056১101796107 197 6801010” এই নী।'তকে বরণ করলে অজেক্ষ- 

নীতিকে (179৬ 0£1057615 )দ্বীকার করা চলে না 1১৪৪ 

উইলিয়ম জেমূস্ বলছেন : সকল সস্ক অসত্য? বটে, এই নীতি, প্রধ 

অন্বকার করবার পঞ্তির পৃতিম প্রয়েগ 

উল্লিখিত দৃষ্টতে বিরোধ (0০00140০117) আছে_কিন্ধ সে বিরো ধন 
পাটি 

স্ববিরোধ নঃ। পে বিরোধিতা ভিন্ন ভিন্ন স্থিতিভূমি থেকে, ভি তিন দৃষ্টি দিয়ে 

১৪৪, 111)9 10৭6 01 0৮6১1000520] 81] 71591 10011507918 70600556111 15167007111 টি 

&7)0 110) 0711) 00001501925 0 082১05০৮০০৭ ০৫ ৮০৯55 ৮) 0৮214841 

[)0 ১0] 785170102 টচগা। উাযাচুটা তেন, 036৮9500৭09 0016005দে 1৮, 

18000171060 10111)17)7001 30০11715105 য0111011)1561106 হাত ঢা) 07000107000 67815 

8811-7102551010, 100 911চ]1৮ 0109 00171410115 বু এ (0850 ৭5009877819 

হ1))5057511 9011-6018118,01,001 

1) 11080890178 066 8/:0077)0, লন 01101], ৮101] 3০ 0০শো00 16, ছ 24৮৮ 0 £ 

00 ৮.1 517৮7511510 ৮50 0০ 9316)020300820735 1৮501) 211 05? ৮18702120৮7) 5৮ 

13 7300 010999 20])07 (01101)4. (000 016 [10250 15 210 2/0171%02050000011758 ঠ 

2৯%21,010), 13901৮05815 0102071৮07 00520, 95 টা টাশন ০) 0৪ ০০1৯] 

(58010880505 0100 ৮৯ ১259১002৮12 00510 2571৮ 9৮500 0 00101000৮০০ 

1 চা ৮৮ 7০0020১১581 60 70094501৮1028র 77850160005 86৮]1,- 

85890761015 06 ৮4101,1৮ (5050 90170881105 & 0০ ৪5100568570 15006 1065, ৪০ 

৪0 0009 709৮ ৮৩ 07106 11৮ 16155 হও 05০6০ 0101005015)8 1018 05 009 7))15৮ 0৯৮51গহ 

জা, 10 010 7100,01010-- 00048 ৮০036 0)৩ ৮১৮১ 109 01956 010৩ ২৮10 

[0700103509 006 0150 572019003৮৩ ৮১৯৩৮5৮৮০01 0৮,217 011897, ৭০ 0100 দ্র 82110 55 এটলেসজ 

[9৮,00. 

না 9951) 9৮০২৮ 07010, 0 [97019031619715, 2৮001008700 জক0010 ঈতজে 

6০৮11801107 2,01:)07 01015 17 &5 2209 1৭ 2006 210৮-8, 

. চ 7027877 56765 275 57167076675 25467)77710871)7 1 0621750%0০5581 106 77104 

116 ,11770765 17715 1070) 59. 0716 807১7৮৮১706 1৮০ 0157510167874101209 59৯98 

76 0410-0)07627- 17/596 79 1%1610 ০9:1)760555১):5 06710247517 22০)15৫2/ & 007৮7 8 8০- 

4877, £/৮956 10727081915 1)1 6126 01১7৮715110 10 ১০104265757 15501 ১65)৮65570 107 72৮০7 

11904 7১03 3০ 5079276%01% 0 01770181751), চ72 710078175৮৭ 00 55 %5 75816 80 45109 নিখুভিল 

৬ .1810505, 105. 



২১৬৬ ছেগেলীয় দর্শন 

খযেধতন বিষোধ (০0700801000) বলে প্রতিভাত হবে । একই অর্থেগ 

কৃীতে বিয়োধ নেই এখানে ৷ উইলিয়াম জেম্স্ও আমাদের মতকেই সমর্থন 
স্করচেন এ-সম্বদ্বে। হেগেলের ডায়ালেকটিক লঙ্জিকের অতে-নীতিকে (1961 

গা ) অন্বীকার করছে এবং অভেদ-নীতি-সম্বত যে বিরোধ সে বিরোধ 
'এক্গেলের স্ববিরোধ নয় । 

'তাবপর পৃথিবীর সর্বত্রই বিরোধ (00008015007. বা 06886102 ) 

"্ছবযাহত রয়েছে, একথা হেগেলীর লঙ্জিকের চরম কথা। সকল বাচনই 
পকিবোধাত্থক (4১11 06661:05179,-101 15176896101)” ) একথা লজিক স্বীকার 

করবে না কবধনো, কারণ এ নীতি অভেদ-নীতির ( [067)05 ) বাধক। 

£কাণো কোনো বাচন (066:001026107) ভ্রগতে নান্তিযুলক, একথা 

স্ীকার্য। কিন্তু জগতের সকল বাচন (45510517796100) সর্বদা ও সর্বত্র নাস্তি- 

'স্ুচক, একথা অযৌক্তিক ও অবাস্তব ছুই-ই। আগেও আমরা! দেখিয়েছি 
যে জগতে ছু রকষের পদার্থ (০3৮০৪০.5 ) আছে; একটি বিরোধ বা খণ্ডন 
€ 288১0102 ) এবং দ্বিতীটি প্রভেদ (01501006197) এবং এদের দুইয়ের মধ্যে 

হেগেন আগাগোড়াই গণ্ডগোল করেছেন । সকল বাচনই বিরোধাত্মক ( “411 
48 00812302017 15 06 50027” )-- এধানেও সেই একই অর্থবিত্রাট ঘটেছে 

হেখ্বেলের দিক থেকে । যখন বলছি +[1)15 711)0 0£ 0311%” তখন হেগেল 

এখানে বিবম বিয়েধ দেখবেন । তার মতে এই বিশেষ পাইট (19110) জগতের 

বন্য দকল পাইটকে (0106) বিরোধিতা (06£0 ) করছে । কিন্ত আমরা বলব 

'আখানে 10283001) বা হেগেলীয় বিকুদ্ধতা নেই। এখানে পৃথ কত্ব বা 215011507658 

স্ছছে, কারণ এই বিশেষ পাইট (9120) জগতের সব পাইট থেকে 0150700 
ৰা! পৃথক বা 06067 কিন্তু ছেগেল বঞ্গবেন, এই পাইট € 0100) অন্তান্ত পাছট 
€ 1910 কে বিরোধিতা তথা খণ্ডন (০070:90100, তথা, 176586 ) করছে। 

"ই বিরোধ (:76£30100) বাস্তব জগতে সত্যি সত্যি কোথাও নেই। 

জেযুস্ বলেছেন, কাল্লনক অপত্যের সঙ্গে বিরোধ ঘটতে পারে, কিন্তু বাস্তৰ 

ন্বক্ুতে যে-পব বন্ত পাশাপাশি রয়েছে, তারা ষে সবাই সবাইকে বিরোধিতা 
(7555705 ) করছে, একথা একেবারে আজগুবি মিথ্যা । উপরোক্ত পাইট 

€ 89176) সম্বন্ধে জেম্স্ বলছেন : 
45550161516 500. 1080 17620. 1)201776 06 2 1200 110৬17£ 

ক101) 17011] 2180 150106%১ 2100 £0775 615616 10) 017105100 



হেগেলীয় দশন ১৬৭ 

10008060195 06 005 1015215 €06 0211100 0210 €1]11 7 21016 5০০ 

49000 00616 5 006 0015 51175160117 2 006 ড51)016 ০001065৯্ 

0১৩ 06061721861092 06 005 010 আ০01 ০2০14062000 0০০০ 

[01283108018 ড/10101) 50001 10810 190 016৮1073515 771906 0£ 006 0111) 

1,016 ৮০014 7০ ৪ 26521 50171110617 006 ৮1০00 01 0190 3106. 

শ্তত 05615 আ০]0 061259660৮5 055 5171515 9106 16108 288 

[060 3 200. 29 71615 2150 [9100 216 98011771700 0 0106 5202 178111 

(8150 85 500099৩3150 (1967 25 6000 ) 0০ ০০020182015001) 

0২110 0৬ ০0900101266. 

806 10 15 2 5070094,5001018 00860 ০22 16৬61, 05 2৮ 0131)০6) 

006৬ 11) 169] 1320706 01 921118. 16 ০৪2 01015 9০০0 066০618 & 

1155 1619155017028090 0: 2 ০6106 253 0765 00৩ 1062. 016 0106 09175 

1161) 2০008115% 509£015680 1106 11156 806 1800 & [01806 10616 

(1780. 20 1150655 200 1030 0 9০ 99505৫. 0306 11) 0] 179001-21] 

[091065 0 10৮ £০৮ 17700 0186. 20016115 109£1081 919065. ( 19১. 

257-89 ) 

একগ্রস জল অন্ত এক গ্রাস জলকে খণ্ডন (:7০£20০ ) করছে-না। তারা 

পৃথক সততায় সত্তাবান হয়ে আছে। তারা পরস্পর থেকে পৃথক (01507)0% 

বা ০০১০: ) কিন্তু বিপরীত ( 9299515 ) নর। বান্তবে যেখানে এক গ্লাস 

জল আছে তাকে বদি আমি অন্ত এক গ্লাস বলে কল্পনা করে নিই, তবে বিরোধ 
নেই । জেষ্স্ ঠাট্টা করে বলছেন : 

*1)0 006 10015270215 1117511175 0065102 1122766 006 51110106212 

60815 20010 1 100 15: 15240002596 5০00? 001 5000565 16 1535, 

*ঢ২.০306, আ০ 26. €আ০ 0)661016 ] 200 তআ০১১১ |] 1660০ ০০, 101১ 

[1 30 2008911% 00050076 8 0:6 17100 006 56৪6 01 006 ড্/10016. 

0০ 01000002 109815 6য0165565, 056 031130০5 05 585175 06 “ভা” 
13 02161 ০5 ঘঙ০ 0150100015515 150680 0 00116061ড61%, 60০ ৫5 

10776 23 [ 0017 003০ 0015 10100061210 200. ০01106106 100 2) 

[000১ ৮০ 211 816 5366. (9. 287 89) 

দেখা যাচ্ছে 710 73883৮-এর চেষ্টা সত্বেও হেগেলের লঙ্গিকের বিরোধ 
তকে (০3003015092) বাচানো। অসম্ভব । কারণ আগাগোড়া হেগেল 

অভেদ-নীতিকে (1067065 ) অস্বীকার করেই তার দার্শনিক লজিক 

গিড়ে তৃলেছেন। ্ববিয়োধইী (59167০0917760810010970 ) তার লঙজিকের 



১৬ হেগেশীয় দর্শন 

প্রাণ এবং এর মাহাত্যই “তিনি সর্বত্র সর্ককালে দেখতে, পেখেছেন। এই 

বিরোধই (০0009106190 ) তর মতে খণ্ডন (172880101 ) বটে । যেখানে 

'বকাশ,. যেখানে বিবর্তন, সেখানেই খণ্ডন €09896102 ) সেখানেই নাস্তিত্ব। 

খণ্ডন (1২০£10)0) শঙ্ষটা নিয়েও হেগেসীয়গণ চমৎকার ভেন্কী খেলেছেন । 

এর যে আশ্র্য প্রভাব ও অসম্ভব অর্থ-বঠিত্র্য তারা কল্পন1 করেছেন, তাতে 

খণ্ডন (10660107) হয়ে দাড়য়েছে এক কল্পপোকের মালেয়া। কারণ একে 

সঠিকভাবে ধর -ছোয়াও যেমন ছুবহ তেমনি এর স্থান, কাল 9 অর্থ পন্বিবর্তন 

চলেছে যু অতি বিচিত্র চঙে। এই ছুর্বোধ্য খণ্ডন (17+601017) বস্তুটি 
কী তা একটু তলিয়ে বোঝার চেষ্টা কর যাক । 

৯ বিনশন ও বিলুপ্তি (০চ50101 ): আমরা বিরোধ (00৭ 05৭ 

110007 ) সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে যে-সব কথা বলেছি সে-দব কথাই 

বিনশন (17০8০40) সম্বন্ধে খাটবে। যেসব ক্রটি বিরোধ-তত্বে রয়েছে 

বিনশন (06830107 ) বন্তটিও সেই-সব ক্রটি খারা ছুই । এব কারণ হল 

এই যে হেগেন'য় বিরোধ-তত্ব ও বিনশন-তন্ব একই বস্তু । পৃথ্ববংর সকল 
বন্ত বা ঘটন! অন্য বস্তকে ও ঘটনাকে বিরুদ্ধতা করছে যেমন. তেমনি 

বিনাশও (0০5309) করছে । একটি ঘটনা (11970076170) ক্রমিক 

বপাস্তর প্রাঞ্চ হচ্ছে, বদলে যাচ্ছে বা ধিকশিত হচ্ছে । এখানে পরের অবস্থা 

বারূপকে বাধত করছে, বিরোধিতা করছে এবং বিন!শ (17580 ) করছে। 

পূর্বেকার অবস্থাকে হনন শা করলে তাঁর স্থলে পরের অবস্থার আবির্ভাব ঘটতে 

পারছে না! যেমন বীন্্, চারা এবং গাছ। বীজ অবস্থাকে বিনাশ করে 

তবে চারাগাছের আবির্ভাব। তেষনি চারাগাকে বিনাশ করে তবে গাছের 

উদর | এখানে বীজকে চারা বিনাশ (0৩8০) করছে এবং চারাকে গাছ 

বিনাশ (05575) করছে। বী্জ্রের পূর্বাপর সকল অবস্থার ও সকল পরিণতির 

মূলে আছে বিনশন 0083007 )1। এই রকম সকল পরিবর্তনে বিনশনই 

(06830197) প্রকট হচ্ছে ও সকল ঘটনা ও বিবর্তনের ফল বিনশন এবং 

ডায়'লেকটিকের যূল প্রেরণাকেই আনছে বিনশন (76590107)1 হেগেলের 

মতে, ডায়'গেকটিকের ক্রিয়াকারিত্ব থেক্চেই বিনশনের উদ্ভব ।১৭৫ 

১৪৫, ঠশ00 25016 00860095995 6920 16৭ (018167৮4) 8061070158770391690. 

89 & 70628%6100. (10279, 0. 17, &:6 81) 
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এপ্পন জিক্সাস্য হচ্ছে এই যে বীজের পরিণতি হচ্ছে যেখানে চারাগাছে, 

সেবানে পরিণতিক্ক বিনশন বলব কেন? যেখানে বুদ্ধি, যেখানে পূর্ণতাপ্রাপ্সি, 

€সখানে বিনশন (198২+19) শব্দের তাৎপর্য কি' আমাদের এই বিশেষ 
ধরনের পরিবর্তনকে বর্মন! করতে হলে বলতে হবে পৃর্ণৃতাপ্রাপ্তি £০০21৩- 
00), বিনশন ( 256301017 ) নয়। বীজকে ধ্বংস কবে, লুপ করে, তবে 

চারাগাছ এল, একথা ঠিক নয়। বীজ ধ্বল হয়ে গেলে, তার একান্তিক 

অনস্তিত্ব হুয়। সেই শৃগ্ভতা থেকে গাছের নতুন উদ্ভব অসপ্ভব হযে দীডায়। 
বীব্দের বিনশন যানে, বীছের “মহতী বিনাইঃ , তার নিংশেষে বিলুপ্লি। 

কিন্ত বানের পরিপূর্না বলুপ্তি তো ঘট 'ন। এখানে বীজের সম্পূর্ণ অস্তত্থ 
বিকশিত মহ্মায় দেঁচে রয়েছে চীবাগছে। তেমনি চারাগাছ (0197৮) 

আনম ধনষ্টির দ্বারা গ'ছেতে ( 0৩৩ । পরেণত হয় নাই। চারাগাছেব "প'রপৃ্ 

সত্তা পুর্ণ তর হ্ূপ ধারণ করেতে বড়ে' গাছে । বাঁক্ব পরণত হরেছে চায়াগাছে, 

চার।গাছ পরিণত হয়েছে বৃক্ষে । এখালে ঘা ঘটছে সে হচ্ছে বিকাশ, বিবুদ্ধি ও 

পূর্ণতর রুপায়ণ , (০9170103000 বা ০0730161197 1 কিন্ত বিনশন 

(76101) নয় | 

অবশ্ হেগেপীসুরা বলবেন যে বীক্ষের আকার (29172. বদলেছে, অর্থাৎ 

চাঁরাগাছে বন্ধের আক্ৃতিটি নেই. কাজেই বলের বীজ-আকৃতির (020) 

বিনাশ বা ধ্বংস হয়েছে, একথা ঠিক। এব জবাবে বলব যে এ-ঘুক্তি ভ্রমাত্মক 

(1৭1130100৯1 করণ, আক্কৃতির (10129) প্রবর্তন বা ধব সে সমস্ত বস্তটিবু 

ধ্বংস হয় না। 'বীঙ্' বন্তটির অনেকগুলি গুণ! ঢ0.33002115015) আছে : 

ভার মধ্যে মাত্র একটি হল আকুতি 1600) 1 কেবলমাত্র যদি আকৃতি নামক 

গুণটির বিন ঘটে, তাতে কেবল একটিমাত্র গুণের বিলুপ্তি ঘটল! এর 

থেকে একথা বলা অযৌক্তিক যে সমস্ত বস্তুটি স্ববপত ও সর্বত ধব সপ্রাপ্ত হফেছে 
বা বিনষ্ট (058)0৩0) হয়েছে । বালক-রাম যুবক রাঁষে পরিণত হয়েছে! 

রায়ের “বালক-আকুতি' ধ্বস প্রাপ্ত ইয়ে তার স্থানে 'যুবক-আারুতি' দখল 

নিয়েছে । কিন্ত মাত্র “আকৃতির” বলু-ু ঘটার দরুন রামের সর্বাঞ্জীণ বিলু-প 

স্বটে গেছে, একথা বলা চলে না। রামের আন্ততি (০যাট। ) আর 'নেই, সেই 

থেকে বাম বিনষ্ট হয়েছে, বা রাম স্বম্নং বিনষ্ট 7366 ৮5৫ ) হয়েছে, এ-সিঙ্কাস্ 

করা উন্নত্ততা বই আব কিছু নয়। তেমনি বীজ বিলুপ্ত (76835 ) হয়েছে 

একথা অসত্য, কারণ বিলুপ্চি 76£9007.) আদৌ হর নাই। 
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তারপরে আরো কথ! আছে। একটা বস্ত যখন পবিণতিত্ দিকে এগোতে 

থাকে, তখন অকম্মাৎ তা লাফিয়ে পরিবতিত হয় না। পরিণতি ব্যাপারটি খুর 

ক্রমায়িত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গগ্রসর় হতে থাকে। খুব সুম্থ ও ক্রমিক 

বিবওনের মধ্য দিয়ে একটি বস্তর নবরূশে রূপাস্তর ঘটে । বীজ একদিনেই চারার 

পরিণত হয় না। বীজের মধ্যে সুষ্ঘতম পরিবর্তন শুরু হয়ে ক্রমশ গভীরতর ও 

ব্যাপকতর পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয় । তার ফলে নবরূশ্বরে উদগম চোখে পড়ে 

একদ্দিন এবং পরবে পরে একফালে চারাগাছ হয়ে দেখ: দেয় । চাবাগাছ হচ্ছে 

আগেকার অগণিত সুস্্ম ও অদৃশ্ট পরিবর্তনের ফল যেদীর্ঘ সময় ধরে বীজে 
পরিবর্তন চলেছে, এঁ সময়ের প্রত্যেকটি মুহূর্ত এই পররবর্তনে সাহায্য করেছে; 

ঞ&ত্যেকটি মুহূর্তের ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম দানেরই সমষ্টিগত রূপ হ'ল চারাগাছ। 

এখন ভেগেল ৰলছেন, বাঁজ নিঃশেষে বিলুপ্ত (11652160 ) হয়ে তবে 
চ'রাগাছ আবিভূতি হ'ল। চারাগাছ হ'ল নৃতন আবিঙাব ও নূতন বস্ত। 
এখানে গুণগত পরিবর্তন ঘটে গিখে সম্পূর্ন নৃতন একটি সত্তার জন্ম হয়েছে । 
এখানে পুর্ণ বিলুপ্তি (০০070191666 168301017) ঘটে গেছে, আগেকার দ্বীর্ঘকালের 

গুণগত পরিবর্তনের ফলে। 

এতে প্রশ্ন আগে এই যে, একটানা নিরবচচ্ছন্্ন পরিবর্তন নখীর শোতের মতো 

ষুহৃতে মুহর্তে বয়ে চলেছে ; এর মাঝে কোন্ জায়গায় সীমারেখা টেনে বলব থে 

এখানে পুর্বতন বন্তটি সমূলে বদলে গিয়ে বিলুপ্ত (1768865 ) ছয়ে গেল এবং 

নবতর একটি রূপে আবিভূ্ত হ'ল? প্রত্যেকটি মুহূর্তে যে ক্ষুদ্র ও স্মম্্ 

পরিবর্তন ঘটছে, বীজের অন্তরে” তাতেও তো বীজটির স্বরূপে পরিবর্তন ঘ.ট 

যাচ্ছে! কারণ কোনে! একটি সমবেত সংঘাতের কোনো একটি অংশে পরিবর্তন 

ঘটলে, সেই সংঘাতের সকল অজেই দেই পরিবর্তনের ঢেউ লাগে এবং ফলে 

সংঘাতটি সমষ্টিগত সত্তাতেও খানিকটা পরিবর্তনকে স্বীকার করে নেয়। কাছেই 

কোনো একটি মুতের পরিবর্তনের ফলে বস্তটিতে যে পরিবর্তন ঘটল, তাতে কি 

বলতে পারা যায় না যে, বস্তটি বিলুপ্ত বা বিনষ্ট (:7982190 ) হয়েছে? যদি 
বলা হয় যে এহুল্স আংশিক পরিবর্তন ; এতে সমগ্র বস্তটির সর্বাঙ্জীণ রূপান্তর বা 

বিনশন (13583001) ) ঘটে নাই, বে মুশকিল এই ধ্রাড়ায় ঘে কখন কতটুকু 

পরিবর্তন ঘটলে বলা যাবে বস্তটির বিলুণ্থি বা বিনশন (1798 917) হয়ে গেল? 

বিশেষ কোনে একটি কাল-বিন্দূতে (9০00 0৫ 61006 ) এলেই বা বস্তটির 

-র্বাজীণ বা ষৌপিক পরিবর্তন (ৰা পুয়োপুরি 689007) ছয়ে গেছে, একথা 
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বলৰ কেন? বীজের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে পলে পলেই তো পরিবর্তন হচ্ছে। 

কেবল যখন চারাগাছের অবস্থায় উপনীত ছুবে, তখনই বলব বীঙ্গ বিলুন্ত 
(17065906 ) হয়ে গেছে কিন্ত এ আগে যেন কোনো অবস্থাতেই বলব না, 

এ কোন্ যুক্তিতে ও কোন্ কারণে? যদি আংশিক ও পুরোপুরি পরিবততন বলে 

এদের পার্থক্য নিদ্বেশ করা হয়, তবে চারাগ'ছে বীজের পুরোপুরি পরিবর্তন 

হয়েছে বলবার কোনো কারণ আছে কি? “পুরোপুরি” বলব কেন? বস্তর 

স্বরূপে কোন্ ধরনেন্ন পরিবর্তন ঘটলে বলব ঘে পুরো! পরিবর্তন ঘটে গেছে? 
কোন্ গুণ বা বৈশিষ্টে। পরিবর্তন ঘটগে তার স্বরূপে মৌলিক বিপ্রব হয়ে গেল, 

এ কথা বলব 2 বদি জবাব দেওয়া হয় “বহিরাকৃতি র (63667009] 0000) ) 

পরিবর্তনেই বস্ত্র স্বপ্ণপে বিপ্রব ঘটে যাক, তবে জিজ্ঞান্ত যে আকারকে (£0770কে) 

কেন প্রাধান্ত দেওয়া ছবে; অন্ঠান্ত গুণে পর্রবর্তন ঘটলে তাতেই ব৷ গুরুত্ব 

আরোপ করা হবে না কেন? আকার (0০00) বদলালেই বলব পুরো 

পরিবর্তন ( ০00201506 0037) ) অর্থাৎ বিলুপ্তি বা বিনশন (776£20107) ) 

হয়েছে, আর অন্ত কোনো রকম বদল ঘটলে বলব বিনশন বা বিলুগ্চি হয় নি, 

এর কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। বস্তুর পরিবর্তন ঘটছে নিরন্তর একটানা 

আববচ্ছিন্ন ধারায়; প্রত্যেকটি মুহূর্তের পনিবর্তনটি পরের ও আগের মুহূর্তের 

পরিবর্তনের ষধ্যে নিশ্শিহ্ুরূপে অস্তঃপ্রবিষ্ট ছয়ে আছে । কোথাও কোনো স্থানে 

বা,কালে সীমারেখা টেনে বলব যে এখাঁনৈ বন্তটি বিনষ্ট ব1 বিলুগ্ত হয়েছে, আগে 

হয় শি, একথা ছক মনগড়া তথ্য বই আরকিছুনয়। ফুল থেকে ফলে 

পরিণমন একটা দীর্ঘায়িত, সুক্ষ ও অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তনের একটান! ধারা । এই 

সুক্ষ বিবর্তন-ক্রিয়ার নিরবণ্ছন্ন ধারার প্রত্যেকটি স্থান-বিন্দুতেই (7901) ০1 

0072 ) মূল বস্তটি ( অর্থাৎ ফুলের ) কিছুটা পরিবতিত হয়েছে এবং খত্তএব, 
পূর্ব মুহূর্তের বস্তুটি থেকে এই মুহূর্তের বস্তটি বিভিন্ন বলতেই হুবে। যঙ্গি বলি, 
প্রত্যেকটি মুহূর্তেই বন্তটি পূর্বমূহ্র্তের বস্তটি থেকে বিভিন্ন এবং পুর্ব বস্তটিকে 

বিনাশ করেই তবে পর মুহূর্তের বস্তটির আবির্ভাব হতে পেয়েছে, তবে একটা 

বস্তর পরিবর্তনের ইতিহাসের প্রত্যেক মুহূর্তেই সে নিজেকে বিলুপ্ত বা বিনষ্ট 
(7.6£30 ) করেছে । এ অর্থে কেবল বিশেষভাবে “ফলে' এপেই “ফুল' বিলুপ্ত 

(768650. ) হয়ে গেল এ-কথার কোনে! মানে থাকে না। দ্বিতীয়ত, এই অর্থ 
ধরলে “বিভিন্নতা"কেই বিনগ্টি ৰা 1বলুপ্তি (172630107) ) বলতে হয়। যদি 

বিনহি বা বিলুপ্ ' 75289.001) বলতে কেবলমাত্র ৰিভিন্নতা বা পরিবর্তনই 



১৭২ হেগেলীয় দর্শন 

(416161762 বা ৫150107517955 ) বুঝতে হয়, তবে হেগেল এই 41528301070 

শব্ডটি-ক অপব্যবহার করেছেন বলতেই হবে। 

পৃ'থবীর সর্বত্র সকলরকম বিঘটনে ও বিব্নেই হেগেল বিলুঞ্চি বা বিনশনের 

(17682301077) বাঁজত্ব ঘোঁধণ| করেছেন! এতে 776£80107-এর অর্থ বিয়েই 

ভয়ানক গোল পাকিয়ে ওঠে । হেগেলের এট! খেয়াল হয় নি। কিন্তু ম্যাক্ 
ট্যাগার্ট-এর এটা খেয়াল হয়েছে । কাদ্ছেই তিনি এই 47০£57৮-এর একটা 

স'শতিপুঁ ও যৌক্তক্ক ব্যাথা বার করতে চেষ্টা করেছেন ঘা্ডে হেগেলের 
ডাকালেকটিক ও বণশন-তত্বকে (1768000 ) বাচানো যেতে পান্সে। ম্যাক 
টযাগার্ট এই হেগেঙ্সীয় বিনশন বা বিলুপ্তির (7983010177) মানে করেছেন 

পারণতি €০90012001, বা বিকাশ। বিনষ্ট ব। বিলুপ্ত (75359 ) 

ছুওয়া আসলে হচ্ছে বিবাধিত হওয়া ও পর্রপূর্ন হওয়া ।১২৬ 

বিবর্তনের মুখে আসল যে ব্যাপারটি ঘটে, সে হচ্ছে বিকাশ, বিনাশ নযু। 
দে হচ্ছে পূর্ণতাপ্রাপ্ত (09.0110197 ১, বিনষ্টি (7523000.) নম । তবে 

হেগেল পূর্ণভাপ্রাঞ্ধ : ০2700160020.) না বলে 'বনষ্টি €(72£000 ) বললেন 

কেন? এ-সমশ্যার সমাধান ম্যাক ট্যাগার্টের মতে এই ঘে বিনশন (0752301007) 

কথাটি বারবার ব্যবহার কর" হয়ে খাকসে ও. হেগেলীয় তত্বে এব স্থান অতি নগণ্য 
ও'তুচ্ছ। বিনশন এর একট স্থান অ'ছে বটে, তবে সে স্থান এত অপাউ-ক্রেয় 

ও নিম্তর যে তাকে ধর্তবোর মধ্যে গা আনবেও চলে । তীর মতে: এই 

ধারায় বিনশনের স্থান গৌণ 1১৪৭ 

সত্যিকারের ঘটনা যা ঘটেছে সে হচ্ছে পূর্ণ তাপ্রাণ্থি €০০0)16000 )। 
ফুলকে বিনাশ বা বিলোপ €175830 ) করে ফলের আির্ভাৰ ঘটেছে, কারণ, 

ফুলকে অন্বীকার (4৫15) না করলে, ফল আপতৈ পারে না। কিন্তু এখানে 

ম্যাক ট্যাপার্ট বলছেন : 

7006 0015 7500 বু 7১ 51535 0009510953115 667) 50£425160, 00 

21) 17911610606 66217020017. 211 প্9101065 0২065007125 00 5111710 001 

0718 76690101723 50510, 10 15 00৪ 0639 01061 11010015170 (57051755 

(0 20110) (13617 0 50007121067 ”--1184--4% 9 

১৪৬০ 00 গু] (25050702708 5300 01 6৮০ 01810062181 109৮ 609 601)0010% 

91 6156 77160286809 69 00066105011, ০৪6 19 ০0118091960 165911”, 77/9014589 $7 6৬ 

436061507 105016050, &109, 

১৪৭- 00 01601 21 000 মত 6086 0190089 75 00]5 90001588-9*, 



হেগেলীয় দশন ১৭৩ 

এখানেই বিচশনেয় 176£9001) মানে ছুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে । ' ফুল নিজের 

বিনশনকে শ্বীকার (৪) করছে না, স্বকীয় বিনহিকে বিঘোধণ করছে না! 

সে বিঘোষশ করছে নিজের পরিপৃরপকে বা বিকাশকে “5৪815703617 0৯11 
০0101916107, 1” সত্যি দুল ফলে উন্নীত হচ্ছে, নিজের 2£8007-কে ডেকে 

আনছে ন'। কিন্ত গ্রশ্ন হচ্ছে এই যে, তবে 16£21197৮ বলি কেন একে । 

পূর্ব সত্তীয় অভাব বা অত্যাভাঁব ঘটছে না, ঘটছে ঘা তাকে বলা যায় 
0276০ বা পরিবর্তন। অর্থাৎ ফুলের কতকগুলো! গণ-এয়ই (2522015-এর ) 

অন্তিত্ব আগে ছিল কন্ত ফস হয়ে পরিণত হবার পর়ে সে গুণগুলি (8596005 ) 

আর নেই। তার মানে ফুলের আংশিকভাবে হিনশন (7১9520107 ) বলা 

গেলেও যেতে প্.রেঃ কিন্ত গোটা ফুলের বিনশন হয়ে গেছে, একথা কোনে 

মতেই বলা চলে না। ম্যাক ট্যাগাট ও শেষে এই ব্যাপারকে পুরোধুরি বিনষ্ট 
(59007 ) না বলে, বলছেন আংশিক বিনদ্রি : 17659002087 50006 

06065 1৪৮ 

এখানে ম্যাক ট্য'গাটের এই 'আংশিক' 40 50106 ৫6£166১) কথাটি 

ছুড়ে দেওয়ার অর্থ অনেকধানি স্পষ্ট হয়েছে । এখানে ম্যাক ট্যাগাট” আমাদের 

ব্যাখ্যাকেই স্বীকার করে নিয়েছেন । কারণ আংশিক বিনশন (176£5110 £ 

50100 09£069 ) কথাটার অর্থই সাদা কথ,য় “পরিবর্তন” । একটি বস্তুর কিছু 

কিছু বিনশন হয়েছে বগলে বোঝা যায় যে বস্টি একেবানে নিশ্চিহ্ন বা বিনষ্ট 

হয় নাই। পূর্ব সত্তার খানিকটা অভাব ঘটেছে, য'র ফলে এর পরবর্তী সত্তাটি 

টিক্ক আগেকার অবিকল সত্বাটি আর নেই। তার অর্থ বস্তটির পরিবর্তন 

ঘটেছে। কাজেই হেগেনস যে যত্র ত্র বিনশনের (50০৫30070৮-এর ) সোর 

তুলেছেন, দে আদতে বিনশন নয়, তাঁকে পরিবর্তন বললেই ভালো হয়। 

'্মামাদের মতে হ্যাক ট্যাগা্টের এ ব্যাখ্যায় “বিনশন? (06530107.) শকের 
মানে ণবনশন' (05890107) থাকে না। এবং “বিনশন? (706£30107 ) অর্থ 

“পরিব্তন” করলে হেগেস-দর্শন্র হেগেল'য়ত্বও বজায় থাকে না। সে হয়ে 

দাড়ায় মাক ট্যাগাটীয়ি দর্শন, হেগেলীয় দর্শন নয় । 

১৪৮, 110 15 4200990, %0০09101,78 ৮০ 119£91, 159 94019110108] 2130. 00011176077 190, 

০6 ছি 803০10069 &001000038%1 18৭ 61086103017 007001912)975 19 177 80009 92799 

6৮৫] 7)8296100,” ( 1150 ঠ6 9) 



১২৪ দবেগেন্বীয় কর্শন 

পরিবর্তন বলতে আমরা যে-কোনো ব্রকষের নতুন-জবস্থাস্তর বুঝে 
খাকি। জবস্থাত্তর ছোঠো হতে পারে; বড়োও ₹তে পারে; দন্ত হতে 
পারে, আদৃশ্ঠ হতে পারে। ক্ষতিষূলক হতে পারে, বৃদ্ধিযুলকও হতে 
পারে । সাধারণত আমর] ছুই শ্রেণীর পরিবর্তন ঘটতে দেখি এক, 

বৃদ্ধিমূলক ; ছুই, ক্ষতিমূলক। কোনো বস্তর বৃদ্ধি হতে পায়ে, বিকাশ হতে 

পারে, পূর্ণতার পথে পরিণতি হতে পারে। আবার গার ক্ষয়ও হতে পারে, 
বিঃশনও হতে পারে। প্রথমটিকে বলতে পারি বুদ্ধি (£:০৬০০ ) ৰা পূর্ণতা 
(০০০21916531 ), দ্বিভীঘ্টিকে বলা যেতে পারে ক্ষয় (46০35) বা বিনশন 

(0687007)। 

ম্যাক ট্যাগাটের মতে হেগেলীয় পরিবর্তন মানে বৃদ্ধি বা বিকাশ ব! 

পূর্ণতাপ্রাপ্তি (০323215007.)। তীর মতে হেগেলের বিনশন আসলে হচ্ছে 
পূর্ণতাপ্রাপ্তি। এ বিনষ্টি' র মানে হচ্ছে ' বৃদ্ধ”) পূর্বসত্তার উন্নয়ন; অন্বীর্কনতি 
(90191) বা বিরোধ (০3:003015699) নয় । মযাকৃ ট্যাগা্ট বধ্গছেন £ 

“কিন্ত একটি সত্তা অর একটি সততায় যৃর্ত ছয়ে গঠে, কারণ দ্বিতীয়টি 

প্রথমটির তাত্পর্যকে পূর্নতা দান করে, এ-নম্ব ঘে তাকে অশ্বীকার 

করে।”*৪৯ 

ক'জেই ম্যাক ট্যাগার্টের ব্যাখ্যা অনুসারে দাড়ায় এই যে বীঙ্গকে চারাগাছ 

অন্বীকার (4615) করছে না, বিরোধিতা করছে ণা। ফুলকে ৫019 করে বা 
০0976294100 কবে ফল আবির্ভূত হচ্ছে না। কাজেই অস্বীকার যর্দিনা কৰে 

তবে বিনাশও (165366) করছে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে ম্যাক ট্যাগাট” এমন 

এক জ্ধান্গগায় এসে পৌচেছেন যেখানে হেগেলীয় বিনশন-তত্ব আর টিকছে না। 

কাছেই ম্যাক ট্যাগার্টকে হেগেলের বিনশন (72830109) কথাটাকে অর্থ 

বদলিয়ে নিয়ে কোনো রকমে বাঁচাতে হচ্ছে। তাই বিনশনকে (02৫20190) 

করতে হয়েছে পুর্ণতাপ্রাপ্তি (০0170915102) কিন্তু এতে করে বিনশনের 

(0830102) জন্মাস্তর বা জাত্যন্তর হয়ে একেবারে আনকোন্া নবকলেবর ধারণ 

করতে হয়েছে । অর্থাৎ 172£96190 আর নেই । 

বিস্ত হেগেল কোথাও বিনশনেয় ()6820017) এমনি ধরণের ঠবপ্রবিক 

১৪৯, 7398 605 0739 089682010 099898 770 659 061597, 0998080 6169 ৪৪৭৪ 

০০0/2৮019698 6136 12909501706 ০1 6০০ চাও? 2006 0909089 16 065165 2৮. 26$0 8৮5 9) 



ছেগেলীয় দশন ১৭৫ 

ব্যখ্যা করেশ নি। তার বিনশনের (176530017) ব্যবহারে ঘে অলংগতি এ 

অর্থ 'বিভ্রাটের বীজ লুকিয়ে আছে, সেকথা হেগেলের চোখে ধরা পড়ে নি। 
ধা! ন' পড়বার কারণ তীর বিপুল কাঠামো (555060) ) ও ব্যাপক দঙন 

গড়বার বান্তত1 তাকে নিজের দর্শনের খুণ্টনাটি সম্পর্কে অন্ধ করে 
তুলেছিণ। যে ভ্রিতাল ছন্দের ফর্মুলা তিনি গড়েছিলেন, তার সেবায় 

দমন্ত জ্ঞানঃ বিজ্ঞান ও তথাকে লাগ'তে গিয়ে সর্বত্রই তাকে জবরদন্তি কক্ছুসাধা 
মানে করতে হয়েছে । 706£8009 বস্তটিকে তিনি সাদাভাবে প্রচলিত অর্থেই 

ব্যবছথার করে গেছেন। কারণ তার স্থিতি-গ্রতিস্থিতি-সংস্থিতি ফর্মলার 

ভিত্তই “বিনশন' এবং ৰিনশনের মানে জোড়ালো ধরনের বিরুদ্ধতা ও “বিনশন্, 

না হলে তার ফমুন্জা অর্থতন হয়ে দীাড়ায়। অথচ ম্যাক ট্যাগাট এই 

বিনশনকে উড়ে দিয়ে তার স্মনে পৃর্ণভাপ্রাপ্তিকে (০ 0161101) বকুতে 

চাচ্ছেন, এতে ছেগেপায় লজিকে" বনিফ়াদকেই ধ্বংস করা হয়। 'বিনশন? সম্পর্কে 

ছেগেপের এই বিন্রাদন্ত, অন্ধতা ও একদেশদ্রশিতা হেগেলীয় দর্শনের গোডাঁয় 
কয়েছে। কোথাও হগেল বিনশনকে (116£86102 ) পূর্ণতা প্রাপ্ত (০০711)15- 

(017) এই 'র্থে বাধহাব কহেন নি। ম্যাক ট্যাগাটও নিজে এ-সম্বন্ধে 

সচ্তন আাছেন এবং বলছেন 17650101 মানে 01001912010 না করলে 

হ্োগেশীয় তত্বের কোনো মানেই হয় না। অথচ হেগেলের কোনো উত্তি এ- 

সম্বন্ধে কোথাও ম্যাক ট্যাগাটেপি সমর্থনে পাওয়া য'চ্ছে না। কাজেই ম্যাক 

ট্যাগাট বঙ্গছছেন, ছেগেল এ কথ' বলে থাকুন বানা-থাকুন হেগেলের অন্গত 

ও-₹থা বলা! উচত “ছল, কারণ হেগেশীয় তত্বের যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা কক্তে 

হলে বিনশনকে বিনশন বাখলে চলবে না।১৯৫০ 

কাছেই হেগেলীয় লন্জিককে বাঁচতে হলে এই 'বিনশন'কে আমল দলে 

চলবে না। “বিনশন' যে হেগলীয়তত্বে অতি নগণ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে, 

সেইটি দেখাতে পাংঙ্গেও একরকম করে জাত বাঁচানো চঙ্তে পারে। হেগেল, 

১৫০, 1101019, 170 6৪7, 1১ 0200 01 0196 10012)08 %6 %/13101) 6109. 01600165, 81১৮৮ 
8০৪৮, 91 018610801917106 176 1019891 010 98 1707) 00%৮ দ1)101) 119 0011 12 
907381806200 ৮০ 718৮ ৪210, 1090072099 8110)0986 119009125010-- 010 6138 06108717900, 0৪ 
2056800 01 85 09621190 63:003161010 0 & 0011001001৩ 5০0 101,0911097)68] &৪ 618 01 07৪ 
8209%]15 09078281106 810816 8৮০1 0 20686101710 0109 10555190610 00 616 8111106 

৮9 0110 006 81] 65 9010৪80091)069 ৪89০1] 00 177010969 6208৮ 29 1790 616097 0০ 
৩৫ 13951189016 ০7 21৪৫ 7006 1900068%৪0 165 1901 35000৮৯00৫0 1860 &৮ 9) 



এ হেগেঞ্য় দর্শন 

বিরুদ্ধতাঁ €920১10197), বিনশন (0653,5015 ), ইত্যাদি শব্বগুজকে নান" 

স্থানে নানা রকম ন্বর্থেবাবহার করেছেন । অপে দেখা গেছে 9206110653১ 90৮ - 

03100 ৭ঁ বা 753007 এই ছুটো পরিভা'ষাকে নিষে হেগেল গণ্ডগোল কবেছেন।' 

বিনশনকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্নার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এই অর্থেধ বিভিন্নতা' 
থেকে ম্য'ক্ ট্যাগার্ট প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ছেগেল সর্বত্রই 0284010৭কে' 

নান্তিযূলক অর্থে ব্যবহার করেন নাই। ম্যাক টঠাগাঢের মতে, হেগেল বিভিন্ন 

অর্থে 1)6£3110।)কে ব্যবহার করেছেন। কোনো কোনো জায়গার অবশ্ঠ 

7068309 .কে নাত্বিযূলক অথে ব্যবহার করেছেন। তার মতে অত্যন্ত শিশু 
সবরের ব্যাপারে “বিনশন'কে বিরুদ্ধতা অর্থে বা নাস্তর্থক ভংবে ব্যবহার করা 

হয়েছে । কিন্তু পরে উচ্চ ও উচ্চতর ক্ষেত্রে ক্রমেই বিনশনের (95901002 ) 

নান্তিমূল্পন্ত অর্থ বর্জন করে পূর্ণতাপ্রাপ্তির (502915070 ) অর্থ প্রয়োগ করা 

হয়েহে। হিস।ব করলে দেখা যাবে যে আসলে বিনশনের প্রভাব ক্রমেই কষে 

এসেছে হেগেপের দর্শনে এবং শেষে বিনশন একেবারে ব্রিদ্ধ অর্থে প্রযুক 

হয়েছে । অর্থাৎ বিনশন (06£ 01017) হয়েছে পুর্ণতাপ্রাপ্তি । 00290160100 / | 

এইভ।বে ম্যাক ট্যাগাট &েগেলীয় 7)০£3800]। যে ক্রমেই নখদস্তহীন ও অক্ষ 

হয়ে পড়েছে এবং প্রক্ক তপক্ষে সমস্ত দর্শনে ঘে বিনশনের স্থান অতি অকিঞ্চিৎকর, 

সেইটে দেখাতে চেষ্টা করেছেন ; এই অভিনব ব্যাখ্যার ভিত্তি হয়েছে হেগ্লের 

একটি উক্তি 1১৫৯ 

হেগেঙলপের এই উক্তিটিকে ভিত্তি করে ম্যাক টাগার্ট তার বিন্শনের 

(1788:10 ) নতুন ব্যাথ্যাক্কে রচনা করেছেন। “]116  06৮610001061)0 

04 1৩ 1020১০২ নামক একটি সম্পূণ অধ্যায়ে তিনি এই তৰ বিবৃত 

করেছেন যে হেগেলীয় ডায়াগেকটিক পদ্ধতিও ক্ষেত্র অনুসারে ক্রমবিকশিত 

হছচেছে এবং তিনটি পর পর ক্ষেত্রে তিন রুকমের রূপ ধারণ করেছে। ভায়লে- 

কটিকের ভিত্ত হচ্ছে “বিনশন'-তত্ব। ক'জেই ডায়ালেকটিকের “তিনটি ক্ষেত্রে 

ত্রেবিধ দূপায়ণের অর্থ হচ্ছে এই যে 726211070 এর হ্রপও ওই তিন ক্ষেত্রে 

ব্রিবিধ প্রণালীতে বিবতিত হবেছে। হেগে্ মননার (0909806) স্তর বা 

১৫১, 7079 203750% 10020 01 1119 205%7)00 19, 11) 1363116, 1) 96187 0150. 61210880010 

1000 ৪0. 06.9£ 7 10 08381709 91)0/1176 0 &, 10060981070 118 [170 01010099169, 11) ০6192 

1116 11301-,06010 01 17101510161] 16015 115079817৮5 ৮1171018 60010101868 15011 83 82000 
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হেগেলীয় দর্শন ১৭৭ 

রূপ কল্পনা করেছেন । 8911, 1855010৩ এবং টব০০০ এই তিনট স্তরে 

1[06৪-র স্বরূপ তিন রকমের । ম্যাক ট্যাগার্ট” দেখিয়েছেন যে 106৪-র (বিকাশ 
ধা অগ্রগতির মুখে এই তিন ক্ষেত্রে [49৪-র যে ডায়ালেকটিক গতি-প্রণালী 
(061)09 ) তাও তিন রকম রূপ ধারণ করেছে। ক্ষেত্র অনুসারে নীতিরও 

তারতম্য ঘটেছে । কাজেই ডায়লেটিক নাতির প্রাণ যে বিনশন-তত্ত্, তারও 

তিনটি ক্ষেত্রে তিন 'প্রকারের আচরণ যে আমর! দেখতে পাব তাঁতে বিচিত্র কি? 

অর্থাং সাঁদা ভাষায় এ তিন স্তরে বিনশনের অর্থ তিনরকম বলে বুঝতে হবে । 
হেগেলের উল্লিখিত উক্তিটি (96০. 240 ) থেকে ম্যাক ট্যাগার্ট এই ত্বকে উদ্ধার 
করেছেন-। এবং লজিকের আরে ছুটি মতব্য (7116 1041 ০7 77291, [৭০55 

08 4৯৮ 11] & 41৮ 161) থেকে এই তত্বের সমর্থন আহরণ করেছেন । 39108- 

এর ক্ষেত্রে স্থিতি ও প্রতিস্থিতির ভেদ ও স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত উদগ্র, কিন্তু মৈত্রী ও 

সম্বন্ধ কম । কাজেই এ-ক্ষেত্রে এবনশন?ও অতি উগ্র । তারপরে 8552706-এব 

ক্ষেত্রে স্থিতি ও প্রতিস্থিতির বৈষম্য প্রচুর থাকলেও এদের পরম্পরের সহ- 

(যোগিতা, অন্যোন্য-অপেক্ষিতা (0609106061)05) বা মৈত্রীভাব বেশি । কাজেই 

এখানে বিনশন-এর তীব্রতা খব হয়ে গেছে। এর পরেই [০০০]-এর ক্ষেত্রে 

স্থতি-প্রতিস্থিতি এর বিরুদ্ধতা বা বৈষম্য মোটেই নেই। এমন-কি এদের 

স্বাধীন ও [বিচ্ছিন্ন সত্ব পর্ষন্ত নাই। এখানে স্থিতি ও প্রতিস্থিতি হচ্ছে একই 

বিবতমান বস্তর বিকাশের দুটো৷ অবস্থা মাত্র । এখানে 1098800 বা বিনশন 

নাই । যা আছে তার নাম “৫6%6101010917 বা পরিণতি । যা আগে ছিল 

“অনুষ্ভূত বৃত্তি” বা গৃহ্থ, তাই পরে হল “উদ্ভূতবৃত্তি” বা প্রকাশ্ত। যা স্থিতি-রূপে 

ছিল গৃহ (171091101) তাই হল প্রকাশ্য (9%011০1) প্রতিস্িতিরূপে, কীজেই 

স্থিতিকে বিনিষ$ করে বা বিরুদ্ধতা করে প্রতিস্থিতির আবির্ভাব হয় নাই । 

স্বিতির পরিণম বা বিকাঁশ বা সার্কতাই হল প্রতিস্থিতি। এখানে কীজেই 

“বিনশন” হল পূর্ণতা প্রাঞ্চি (০9:00100)1। হেগেল এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন 

'শ্রীণাজগতের ক্ষেত্র থেকে “বজে ও গাছে ।” 
£ [05 10006006100 01 606 1৭000]. 13 22৮6101717617 : 0৮ 1101 

00040 91019 15 950011510 ৬/0101) 15 811920% 17000110161 01656101111 

[0)৩ ০110 01 28016 20 15 01581010 116 01780 ০9719509705 6০ 89 

£809 01 00610011010. 11785, 9.2. 016 [19100 25 ৫6৬০1096৫ 0010 105 
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0199655 01 09561010611, 016 1001100 169 10165616210 001) 219৩৩ 
1190 10 21161801010 0 0000, 10006 1021008৪105 ৪0100010701 
০1 ০0006101.--৬/811805 : 7/6 79870 ০/ 776£61 : 10165 010 /৮7 161, 
[, 289 

কাজেই হেগেলের স্বকীয় উক্তিই রয়েছে যে 1988610 প্রাণীজগতে 

(01880101106) সতা সত্যি, বিনশন (06589101000) নয় । এখানে বিনশন শব্দটব 

পুকৃত অর্থ হচ্ছে পূর্ণতা ( 00100101600) ) | 

এখানে 270-09515 আসলে 800 নয়, নিতান্ত স্বজন | *]79 01170 

৮/11011 10560 9015 101 16211651706 81100170.” (ড/211206 : 77162 10216 

০/ 71691 0. 289) । সুতরাং ম্যাক ট্যাগার্ট বলছেন যে ডায়ালেকটকের আসল 

স্বরূপ এবং প্রকৃত বিশেষত্ব আমরা! এখানেই দেখতে পাই । আসলে ডায়ালেকটকের 

ত্রিসীমানার মধ্যে বিনশনের (7988092) তেমন কোনে! প্রাধান্থ নেই ১ আদল 
প্রাধান্য ও প্রাবল্য হচ্ছে, পৃতার (০07019001-এর )। কারণ দেখতেই তো 
পেলাম বীজের দৃষ্টান্তে ।১৫২ 

কাজেই ম্যাক ট্যাগার্টের মতে হেগেলীয় ডায়।লেকটিকের ইতিহাসে বিনশনের 
(705880100) স্থান অকঞ্চংকর এবং উপেক্ষণীয় | স্থিতি, প্রতিস্থিতির মধ্যে এক্ষেত্রে 
কোনো দ্বন্দ্ব নেই 1১৫ 

কাজেই যেখানে নিরবচ্ছিন্ন, সৃক্ষ্রধারাঁয় পরিবর্তন ঘটে চলেছে সেখানে বিশেষ 
করে তিনটে অবস্থাকে স্থিতি, প্রতিস্থিতি ইত্যাদি নাম দেবার কোনে সার্থকতাই 
নেই। কোনে! অবস্থা থেকে কোনো অবস্থাকেই খণ্ডিত করে দেখ! চলে ন' 
এবং একটা অবস্থা অপরকে 2880০ করছে বললেও নিতান্ত অর্থহীন হয়ে দড়ায়। 
আমরা বনু দৃষ্টান্ত আলোচন! প্রসঙ্গে আগেও এই কথা বলেছি এবং সর্বত্রই 
দেখিয়েছি যে প্রকৃতপক্ষে বিনশন (0628602), যেখানে যেখানে হেগেল বলেছেন 

১৫২, “1 51505 215 1750550 01301100186 07) 006 2.00901067, 0 006৬ 
০8 8০81০519 ৮09 3210 (0 16 10. 01070081101.” 6 [988916১0109 

১৫৩, 4410 85 2 0010360019199, (116 [10110 (6171 [761615 0017019160159 1776 
8০০0180, %/100090৮ ০0113001078 €0৩ 009910৩0 75$5 117 1610 (1)5 52176 ৬০১ 89 076 
556030 16100 1061615 €708103 2190 00107101659 1196 9150. 4১৪ (1115 19175 13 
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সেখানে নেই। প্রতিস্থিতি (/১11-075515) কথটারও কোনে মানে হয় না 'এই 

অর্থে । ম্যাক ট্যাগার্ট সেই কথাটিই স্বীকার করছেন এখানে । তিনি বিনশনকে 

(005880০07. ) কোনো! আমলই দিতে চাঁন না। তিনি শেষে এই বলে সিদ্ধান্ত 
করেছেন যে: 

৮110 07990180901 1868901012, 10116191019, 15 0101 4. 11616 200100111 

91 11)9 018160010 ৮ 21. 2001061) ৮/110936 110119017621706 ০018117)01071519 

06016896 25 (106 018190610 1)010165995,”--1৬1019598110 : ৮6117, 

এখন ম্যাক ট্যাগার্ট-এর এই ব্যাখ)। সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি বঞ্তব্য আছে। 

প্রথমত, ম্যাক ট্যাগার্ট বিনশনকে (7588001) প্রধানত পূর্ণতা (০০171019001) 

হিসেবে বুঝতে বলেছেন 1বনশন-এর মানে করতে হবে পৃধতা । এতে 

আমাদের প্রধান আপত্তি হল এই যে এতে +79580101)* শব্দটির ব্যবহারের 

কোনো মানে হয় না। একটা ভাবের শক তার বিপরীত ভাবদ্যোতক শব্দের 

দ্বারা কিভাবে প্রকাশিত হবে? প্রত্যেক শবের একটা নিদিষ্ট মানে আছে, 

প্রত্যেকটি পরিভাষা! এক-একটি বিশিষ্ট ভাবের প্রতিনিধি । ০9 বললে যা বোঝা 

যায় ০ বললে তার বিপরীত ভাব বোঁঝ1 যাঁয়। “আছে? বললে যে ভাব 

প্রকাশ পায়, “নাই” বললে তার একেবারে পুরোপুরি উন্টো অর্থটাই সুচিত হয়। 
কাজেই 165911070-এর মানে ০0111919007. করলে ঠিক তেমনি হয় যেমন হয় 

১০5 মানে 009 করলে কিন্বা আছে” মানে “নাই, করলে । জগতে আমর। 

ছু'রুকমের পরিবঙন দেখতে পাই; ক্ষয় ও বৃদ্ধি, অপচয় এবং পরিপৃতি । এই 

দুটো! 0190699-এর একটি অপরটি থেকে একেবারে বিপরাত। এখানে যদি 
“ক্ষয়” মানে “ৰৃদ্ধি” বলতে হয় কিংবা “অপচয়” মানে পরিপুতি' বুঝতে হয়, তবে 

যে অর্থ ও ভাব-বিভ্রাট ঘটবে তাতে সমস্ত লজিক ও ভাঁষা-বিজ্ঞানের মূলে 
কুঠারঘাত পড়বে । যদি সত্যি সতা বৃদ্ধি বা পরিপতি নামক 07০০০99টিকেই 
বোঝাতে হয়, তবে “বৃদ্ধি” বা “পরিপৃতি; এই ছুটে! শবই প্রয়োগ কর! সংগত । 

সেখানে বিপরীতার্থক শব টেনে এনে জোর করে বাবহাঁর করলে জুলুম বই মার 
কিছু হয় না, এ ক্ষোত্রও ম্যাক ট্যাগার্টের পূর্ণতা (০010151101) ) অর্থে 

বিনশন (0688007) শব ব্যবহার কর। নিতান্ত অযৌক্তিক জবরদস্তি বলে 

আমাদের আপাতত । তবে ম্যাক ট্যাগার্টকে অবশ্য দোষ দিয়ে লাভ নেই, কারণ 
হেগেল বরাবর যে-রকম জোরালো ভাবে 1706586101. শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন 

তাতে অঞ্চটাকে উন্টে না দিলে আর উপায়ান্তর নেই। 
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দ্বিতীয়ত, মাক টাঁগার্-এর মতের সঙ্গে আমাদের অমিল নেই । কারণ 

জগতের সবত্রই যে বিনশনের (16880017 ) রাজত্ব নয়, এই বিষয়ে আমাদের 

সঙ্গে ম্যাক ট্যাগা্টও একমত । আমরাও বলেছি যে কোনে স্থানে বিনশন 

(17192211011 ) থাঁকিলেও, সবত্র 16886101 নেই । এমন-কি বেশির ভাগ বলত, 

ঘটন1 ও বাপাবেই বিনশন-এর (09891101] ) প্রভাব নেই । বহুল বাঁপারেই 

পুশতা (01911716101 0 ০0110101101) ) ঘটছে ; কোনো কোনো স্থানে আবাব 

পূর্ণতা ( ০0100160101 ) ঘটছে না, বিনশনও (17068980101. ) ঘটছে না। দেখানে 

বিরাজ করছে শুধুমাত্র নিছক “পার্থকা' বাঁ বিভিন্ন সত্তার পারম্পরিক ভেদ বা 

স্বকীয়তা (01511100065 )। ম্যাক ট্য।গার্ট এ-ক্ষেত্রে আমাদের মতেবই সমর্থব। 

হয়েছেন । কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে ম্যাক ট্যাগার্টেব মত হলেও হেগেলেব 
মত নয় কখনো । ম্যাক ট্য।গার্ট নিজেও এ-সস্বন্ধে সন্দেহমুক্ত নন, এমন-কি তিনি 

হেগেলেব ওপব অবিমিশ্র অভিমানও প্রকাশ করেছেন হেগেলের বিনশন 

(16591101) ) সম্বন্ধে এই অনবধানতা বা অন্ধত! দেখে । হেগেল আগাগোডাই 

কেবল “বিনশন'-এর ওপ্বই নিব করে তার দর্শনকে গডে তুলেছেন, “বিনশন?-এর 

মানে 065৭101. ন" হালে তার প্রতিস্থতি-তত্ব ( 01710)6১1 ) এবং সঙ্গে সঙ্গে তার 

সমস্ত ডায়লেকটিক ফমু'লাই সাধারণ "ক্রমবিকাশ তত্বে পরিণত হয় এবং অতএব 

তার্থহীন হয়ে চাডায়। 

তৃত/য়ত, 19880101 শবেব ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে অথ করায় আমাদের আপত্তি 

জছে | অর্থান্তরই যদি ঘটে থাকে, তবে তাব শব্দান্তরও কব! উচিত 

ছিল। এই-সব ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বোঝবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব বা পরিভাষা 

ব্যবহার করলে কোনে। গোলম!ল হত ন।। যাঁদ 179989110107-এব মানেই 

পবিবর্তন হয়ে গিয়ে অন্য স্ততন্ত্রভাবকেই সুচিত করে, তবে 098801010 

বাইরের কাঠামোতে 1958001।, থাকলেও ভিতরের অর্থ-বৈভবে (০901506) 

119%80107. নেই ! একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কল্পনা! করা 

নিতান্ত অযৌক্তিক ও আপত্তিজনক । এখানেও ম্যাক ট্যাগার্টকে বাধা 

হয়েই এই প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিতে হয়েছে । কারণ হেগেল নিজে তাঁর ফর্মলা- 

প্রতির বশে সর্বত্র বিনশন (15882007) ও প্রতিস্থিতি (81711-07991) প্রমাণ 

করতে গিয়ে এই শব্গালির অর্থের ওপরে জবরদস্তি করেছেন । শব ঠিক রাখতে 

গিয়ে অর্থবে বদলে নিয়ে বিশ্বসংশয়কে তাঁর তি-অঙ্গ ছ'|চে ঢালতে হয়েছে । 
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ক1জেই আসল গলদ রয়েছে হেগেলের বিবৃতি ও ব্যাখা।য়। সেখ।নে বিনশন 

(098901017), বিরোধ (৩০0৪0100101), বৈপরাত্য (009510017) অন্যসত্তা 

(91011610655), ইত্যাদি শব্দ ছড়িয়ে রয়েছে স্তরে স্তরে, অথচ এদের অর্থ নিয়ে 

হেগেল করেছেন বিষম গণ্ডগোল ও বিভ্রাট । ম্যাক ট্য।গাট-এর ব্যাথায় 

আভনবত্ব ও মৌলিকতা' অ।ছে, একথা স্বীকার্ধ । কিন্তু হেগেলকে ধাচাতে গিয়ে 

তীর প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নাই। একথা বলতেই হবে । হেগেল প্রথম থেকে 

শেষ পর্যন্ত বিনশন নিয়ে যে-রকম বাভাবাডি করেছেন এবং যত প্রাধান্য আগা- 
গোড়া দিয়েছেন তাতে বিনশনকে (0989097) তুচ্ছ করে উডিয়ে দেবার এই 

চষ্টায় ম্যাক টাাগা্টের খুব কৃতকা!ধ হবার সম্ভাবনা! নেই । 

অদ্ধেয় ৬. ব্রজেন্দ্নাথ শীল একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ হেগেল-শিযা ৷ তিনিও হেগেলের 

বিনশন-তত্বের 015880107) তীব্র সমালোচনা! করেছেন এবং একে সরাসরি 
অগ্রাহ্য করেছেন । হেগেলীয় বিনশন (17688010177) সম্বন্ধে ড শীলের মতামত 

আমাদের মতামত ও আলোচনাকেই সমর্থন করছে । স্টার মতে হেগেলের 

দুটো মারাজ্মক ভুলের মধ তার বিনশনতত্বও একটা প্রধান ভুল। 

বাজ খেকে চারাগাছ বিকশিত হচ্ছে । এখানে আগের স্তরকে (বাজ ) 

বিনাশ (1168৪965) করে পরের স্তর (গাছ) আবিভঁত হচ্ছে, একথা ঠিক নয় । ৬. 

শীলের মতে পরিণমন বা৷ ৪৮০1৪০ হচ্ছে একটা অবিচ্ছিন্ন ও সম্পুর্ণ বিকাশ । 

এই সম্পূর্ণ ও সমগ্র পরিণতির ধারাটি থেকে কোনো স্তর ব। অবস্থাকে আলাদ। 

দিক (832০০) ব! মুহূত হিসেবে খণ্ডিত করে দেখাট! অবাস্তব এবং অন্যায় । 

সমস্ত বিধানটি বা পদ্ধতিটি (200653) সমগ্ররূপে ও অখগু সম্পূর্ণতায় বিবতিত 
হচ্ছে। কাজেই পরের স্তরটি যেমন সতা, আগেকার স্তরটিও তেমনি সত্য। 

আগেকার ধাপটিকে বিনাঁশ (06826) করে তার পরের ধাঁপটি আসবে, ক্রম- 
বিকাশ-তত্বের এ একেবারে কৃত্রিম ও বিকৃত ব্যাখ্যা । অথচ হেগেলীয় ক্রম- 

বিকাশকে পর পর বিনশন-এর (0688601) ফল এবং প্রতোকটি স্তরকে পুরবস্তরের 

প্রতিস্থিতি (৫11)-016515) হিসেবে কল্পন। করায় সেই কৃত্রিমতাই প্রকট হয়েছে । 

ড. শীলের ভাষায় : 

41116 102] 75 2 ৬1701, 0116 ৪0508001017) 01 19118595,. 9850905, 

10010161005, 15 01010150011091, 2170 21869105210 00150070715 6৬০16১100৬0] 

17061961706111 04৫ 9125 25 041001090108 1] 00. ৫011108160. ৮১ 
116 116 91 006 91521216958 ৬1916. 106৬610]7761)0 [00050 6105761016, 
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০০ ০911021৬60 2110 9%19191760 25 2. 7085526 গিটেোো। 010 11019 1০ 

[116 ৮/11010, গি0]া) 0176 11001011016 00 0116 50110100017) ৪. 1695 001616171 

60 & 71019 00116161005 ৮/1)015. 1176 98111617 58565 26 25 162] 25 

076 18661 01765.,--10]1. 8. 9681, 1969905 10 146)/ £55$2)5 1 077117 

01577) 1903. 

স্থিতি (0116515), প্রতিস্থিতি (21701-1116515) বলে পরিণমনকে খণ্ড খণ্ড করে 

দেখ।টাকে তিনি বলছেন 40502011018 ৷ তারপরে এই স্তর বা 011856গুলিকে 

একটি অপ্রটিকে বিনাশ (06581) করছে বলে হেগেল ॥যে বিকাশের ক্রম 

দেখিয়েছেন, তাকেও ৬. শীল বলছেন অবাস্তব । যেখানে বিকাঁশ, বিবৃদ্ধি বা 

পরিপূর্ণতা প্রাপ্সি, সেখানে বিনাশ (79880100) হতে পারে না। কারণ 

আগেকার স্তরের (5886) পরিপৃণতাই (011775100) হল পরের স্তর (50286) 

যা আগে ছিল নাহত (177[1150) তা-ই পরে হল পুর্ণ মহিমায় ও সবাঁজীণ 

সম্বদ্ধিতে বিকশিত | বিনাশ (95805) করছে কে কাকে ? বিনাশ (7158916) 

তো নয়ই, “170 6811197 52565 215 25 7681 2১ 1116 19061 01765.” বাঁজকে 

[বনাশ (798906) করে গাছের জন্ম নয় | 

তবে হেগেল যে ছুটে ধাপ (01555 ও 8100100)0515) অ।লাঁদা আল!দ। কল্পনা 

করে একটাকে অপরের বিরুদ্ধে দাড় করিয়েছেন সে কেবল “৪990:০001)-এর 

সাহটেয্য করেছেন । ড. শীল একে 41951091 900101 বলে আখাত করেছেন । 

ম্যাক ট্যাগার্ট যেমন বলেছেন যে স্থিতি (08515) প্রতিস্থিতি (8211-010515) এ- 

সব শক নিরর্থক (10959 11761 1162,0106+), ক্রোচে যেমন ইঙ্গিত করেছেন 

হেগেল একটা উপমার (7981101) মোহে পড়ে বিনশন (7588007)১ প্রতিস্থিতি 

(8110-016515) ইত্যাদি নিয়ে গোল পাকিয়েছেনঃ তেমনি ড. শীলও বলেছেন £ 

+/4৯10101-072915 25 8, 17016 17659101015 &, 11916 10951081 9061017.)+--119. 

তবে ক্রমবিকাশের বিভিন্ন কতক গুলি অবস্থাকে আমাদের চোখে যে পৃথক ও 

স্বতন্ত্র স্তর বলে মনে হয় (যেমন বীজ ও গাছ) তার কারণ এ এ স্তরে 

কতকগুলি বিশেষ প্রকাশ আমাদের কাছে ধর! দেয়। 'গাঁছ' অবস্থায় 

আমর! এমন কতকগুলি দিক দেখতে পাই যে দিকগুলি “বীজ” অবস্থায় প্রকট হয় 

নাই । কাঁজেই ড. শীল বলেন যে ক্রমবিকাশের পে একস্থানে একটা বিশেষ 

কঝৌঁক ঘটে থাকে এবং পরের স্তরে এ বেশিষ্ট্যকে ছাড়িয়ে নূতনরূপে নবতর 

ঝোঁক জন্ম নেয় । ফলে পূর্ব অবস্থার পরিপূরণ ও পুর্ণতা হয় পরের অবস্থা'গুলিতে । 
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একে বিনশন (0558001) কোনোক্রমেই বল! চলে না" কারণ ত্রিসীমান1র 

মধ্যেও কৌথ1ও বিনশন ঘটে নি ।১৫ 

ড. হবীল বলছেন যে এক অবস্থা থেকে অপর অবস্থায় বিকাশের যে গতি সে 

আর কিছুই নয়, কেবল অপেক্ষাকৃত অপরিণত অবস্থা থেকে অধিকতর পরিণত 

অবস্থায় উত্তরণ । এবং এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে এই গতি এক স্তর থেকে 

তার বিরুদ্ধ বা বিপরীতমুখে পরিবতিত হচ্ছে না, বিবতিত হচ্ছে অনুপুরক দিকে 

(০01781)1177611681% 01160101017) | অর্থাং যে ব্যাপারটি ঘটছে তার নাম ০০]7)- 

0161102, পরিপূর্ণতা বা 10117107, বিনশন (688 000) নয় । এ জন্যই ৬. 

শীলের মতে হেগলীয় দর্শনের আগাশোড়া সুগভীর সংশোধন দরকার, 7০" 

00265 ৪. 180108] 0015010) ( ড. শীল ) এবং এ সংশোধন নী করলে 

আধুনিক জগতে এ-তন্ব অচল। 

তারপরে ম্যাক ট্যাগার্ট যে হেগেলীয় বিনশনকে (088092) বর্ভন ব। 

উপেক্ষা করে হেগেলকে বাঁচাব।র চেষ্টা করেছেন, সে ব্যর্থ প্রয়াসও ড. শীল" 

এর চক্ষু এড়ায়নি। এখানেও-- অর্থাৎ ম্যাক ট্যাগার্টের ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও__ 

আমাদের মতাঁমতই সমর্ধিত হচ্ছে ড. শীলের মতামতের দ্বার! । তাঁবও মতে 

মাক ট্যাগার্ট যতই-ন। কেন চেষ্টা করুন বিনশন (0659090) এড।তে, হেগেলীয় 

দর্শনের সর্বাঙ্গ জুড়ে জড়িয়ে রয়েছে এই বিনশন-তত্ব এবং ম্যাক ট্যাগণট-এর 

এ প্রয়াস বিফল পরিশ্রম মাত্র। কারণ হেগেলের অর্থ অতি স্পষ্ট এবং তার 

ভলগুলিও অতীব পরিষ্কার ও প্রকট | ড. শীল বলেছেন : 

4০০,200 10700051929 101. 10 129887 09061৬69, 715891, 11 06 

13101 ০2690501165 101016 01 1855 01508745 (2 21111179515 29 21 80511201 

16591101], 1115 168.0171106 29 £. ৯1110]18 1778165 000 77001 ০01 [16 [1001 

(00718] 71090955৪00 19 0০00100 10 1996 5180 01016 01821010 00169 ০01 

(19 11016 10, (17৩ ০010801061009 ০1 000059৫ [7017061765.7-114- 

ড. শ্ীল-এর মতে সমস্ত, হেগেলীয় দর্শন ও সমাজতন্ব ছুটে। যুগ্মভূলের 

(খা 07০5) দ্বার! ক্রটি-ছুষট ও ব্যর্থ হয়েছে, এবং বিনশন (09881100) বা 

প্রতিস্থিতি (2170-075515) তঙ্জ তার মধ্যে অন্যতম | 

বহুদিন আগে ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইমানুয়েল হারমান ফিক্টেও 

১৫৪, €*]06 0188010৮০01 ৫6৯৩1903 900 025559 0100 21161961৩1১ 1955 

55615 00 & 16120519 17015 52015 60010101009 20৫ (006 081211065 01 70০/913 

$011101, 17701109179 1116 1015 1106 50116005 00005 61010891917) 006 011801101. 0১ 

৫৩৬519118 2 ০50017061-5170179519 10 2 ০000101610160181 01160০11017, 1014. 
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(17010810161 [রা12101) 10) বলেছিলেন যে আসলে সত্যিকারের বিরোধ- 

এর (০0008010001) উদ্ভব হয় না, এটা হেগেলের স্বকপোল-কল্সনামাত্র । 

সি. এইচ, ব্রানিশও (0. চ. 3181155) প্রকারীস্তরে এ কথাই উল্লেখ করে বলে- 

ছিলেন যে ০০080101017 শব্দটা “অপপ্রয়োগ', সত্যিকারের ব্যাপার 

০০০০৪100107 নয় ব! বিরোধ-প্রতিষ্ঠ ডায়ালেকটিক নয় । সত্যিকার প্ররক্রিয়! 

বা বিঘটনী হচ্ছে, “০02500000+-গঠন । উড. শীলও “০010080101101 

91 0101909560. 71077010?কে 1087098] 10001) বলে আখ্যাত করেছেন এবং 

হেগেলের এই পরিকল্পনাকে অনৈতিহাসিক ও অবাস্তব বলেছেন। হেগেল দাবি 

করেছেন যে বিনশন পৃথিবীরও সকল ব্যাপারের সার্বলৌকিক শু সার্বকালিক 

মুল সূত্র এবং বিশ্বব্যাপারের অন্তরালের অদ্ধিতীয় গুহাতত্ব । হেগেলের এই দাবি 

উপরের আলোচনায় সমুলে খণ্ডিত হয়েছে ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে । 

এই হেগেলীয় “বিনশন” সন্বন্ধে আর-একটি লক্ষ্য করবাঁর বিষয় রয়েছে । সেটি 

বিনশনের কর্মপ্রত্ব (01000) । জগদ্ব্াাপারের সকল বিকাশের দায়িত্ব এই 

বিনশনের স্কন্ধে চাপিয়ে হেগেল এই বিনশনের ক্ষমত! সম্বন্ধে অযৌক্তিক আতিশযয 
করেছেন । এই বিনশন শুধুমাত্র নাস্তিবাচক নয়, অস্তিবাচকও বটে । 'বনশনের 

ফল শুন্যতা নয়, পুর্ণতী ।১৫৫ 

বিশ্বের সকল ঘটনা যদি একে অন্থাকে নিঃশেষে "বিনাশ" (65906) করেহ 

চলতে থাকে তবে এই একটান! সবব্যাপী বিনশন-এর ফল কী দাড়াবে? একান্ত 

গশ্যতা ও অশেষ প্রলয় নয় কি? বিনশন-এর ফল পূর্ণতা কী করে হতে পারে 

তা হেগেল কোথাও দেখান নি। ম্যাক টাগার্ট বলেছেন যে বিনশন শব্দটা ঠিক 

নয়। বিনশন বললেও, ব্যাপারটি যা ঘটেছে তর সঠিক বর্ণনা করলে বলতে 

হয়, পৃর্ণতা (০০170190107) | কিন্তু হেগেল তা বলেন না। হেগেলের ভাষায় 

বিনশনই ঘটবে, কিন্ত সব বিনশনের প্রভাব এমন আশ্চ্ যে ফলে দিয়ে যাচ্ছে 

পূর্ণতা (০0100160100) | এই অসম্ভব জল্পন! যুক্তির ত্রিসীমানার বাইরে । হেগেল 

এই অবাস্তব ও অসংগত কল্পনার উপর তার ডায়ালেকটিক-ভিত্তিক ক্রমবিকাশকে, 

প্রতিষ্ঠা করেছেন । শুন্যতা! থেকে বেরিয়ে আসছে পৃর্ণত৷ , নাস্তি থেকে জন্ম নিচ্ছে 

অস্তি। ফলে বিনশন (76581107)) সত্তেও পল্লপবিত হয়ে উঠেছে বিচিত্রতম ক্রম- 

১৫৫০ «01 0156 1052261%5 ৮)1১1০1) 61067259 ৪3 110 £9810010 01 018160%80. 45 2 

11716 52175 (1706 0031016.” (276 £087007772561 0. 152) 
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বিবরন । বিনশনের এই মাঁজিক রচন! করবার ক্ষমতা হেগেল তাঁকে দিয়েছেন 

বটে, কিন্তু বাস্তবে এই জাদু এবং এই মায়া বিনশনের নেই । উইলিয়ম জেম্স 

বলেছেন ; শুধুই বিনশন চিন্তার সদর্থক অগ্রগতির কারণ হতে পারে ন।|১৫ ১ 
সমস্ত বিশ্ববিবর্তনে ক্ষুদ্র থেকে বৃহ সহজ থেকে জটিল, বিচিত্র থেকে বিচিত্র- 

তর সত্ব! বিকশিত হয়ে উঠেছে , লক্ষ কোটি বছর ধরে, যুগের পর মুগ, এই 

সৃষ্টির বুকে কত সম্বদ্ধি জমে উঠেছে, কত সঞ্চয় পুম্পিত হয়ে উঠেছে, তার ইয়ত্ব 
নেই । নব নব সৃজনের পথে বিবতনের বিবিধ ধারা ছুটে চলেছে কুটিল গতিতে , 

এই-সমস্ত সমৃদ্ধি ও সঞ্চয়, সমস্ত বৈচিত্রা ও জটিলত1-__ সবই বিনশনের শুন্তগড 

থেকে জন্ম নিয়েছে ? নহে নহে । এ একেবারে অবাস্তব স্বপ্রলোকের কথা ১ যুক্তির 

বথাও নয়, বাস্তবতার কথাও নয় । বিনশন থেকে প্রগতির (8৫%81)0০) উদ্ভব 

কীকরে হবে? এজিজ্ঞাসার জবাব হেগেলের নেই। বিনশন যে বিশ্বগতির 

একমাত্র উৎস, সকল সচলতার জনন-ক্ষেত্র, বিনশনের এই গতিবেগ (৫5109701971) 

কোথা থেকে এল? হেগেল কিন্ত কোথাও এ-তত্ব প্রকাশ করেন নি 1১৫? 

বিনশনকে হেগেল প্রগতির মূল বলে নির্ধারণ করেছেন, হেগেলের বিরুদ্ধে 

দ্বিতীয় আদ্ত্তি হল এই | ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে হেগেলের এই ভ্রান্ত কল্পনার বিরদ্ধে 

ড. শীলও "প্রতিবাদ করেছেন ।১৫৮ বিনশন ও বিরোধের মধা দিয়েই প্রকৃতি ও 

সমাজক্ষেত্রে বিশ্বের যাবতীয় প্রগতি বিকশিত হয়ে উঠেছে । এ-কথা প্রকৃতি- 
বিজ্ঞানে বা সমাজ-বিজ্ঞীনে, কুত্রাপি স্বীকৃত হয় নি। 

হেগেল'য় ডায়।লেকটিক সম্বন্ধে উপরি-উক্ত আলোচনায় এই তত্বটুকু নিধিত 

হয়েছে মে হেগেলায় দশনের আর যে গুণই খাক্, তব “বিরুদ্ধ সমন্বয়” ব। 

ডায়ালেকটিক নীতি সত্যও নয়, যুক্তসহও নয় ৷ ডাঁয়ালেকটিক নীতর যে ধারণ! 

পরিকল্পন৷ হেগেল টার লজিকে দিয়েছেন, ত। নিতান্ত অবাস্তব এবং ভিত্তিহীন | 

পরি-উষ্জ আলোচনার সিদ্ধান্তগুলিকে সৃত্রীকারে সংক্ষেপে নীচে দেওয়া যাচ্ছে : 

ও 

৬ 

ঙ 

১৫৬. *4৯ 51198917855 1001 & 01106 11) 2105 00111520101) ১61055, 0708115১100 03016 

17689001 0810 ০০ (186 10311017600 01 2 008111৮6 2091506 ॥]) 117031801.+ (981095, 

482.) 

১৫৭. 800 1 01) [210 85155 110৬/ 85117001010190151)010 ০81) 0০ 211 0015, 20৫ 

10৬) 119 01190102187) 10985 0৩ 5661) 00 ৮0110 [75861 ০৪1] 01115 16115 চ3*-.583108 

“[.০ পৃ টি091 (37068, 4872) 

১৫৮, 1058৩ 90106000115 1500015 2 1508091 ০0115001019,” (0017 55905 2712) 
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১. আকাঁরগত তর্কশাস্ত্রের উপরে হেগেলের আক্রমণ অযৌক্তিক | অভেদ- 
নাতি (12 01 1৫6110) এবং বিরোধ-নীতি (19৮ ০1 ০010080106101)) 

সম্বন্ধে হগেলের আপত্তি মুক্তিতে টেকে না। 
২. বিরোধ (০0102010001), বিনশন (1)659610) বৈপরীত্য (019০- 

50192) ইত্যাদি সংজ্ঞাগুলো হেগেল যে অর্থে বাবহার করেছেন সে অর্থে এ 

শবাগুলে। উপযোগী নয় । 

৩. জগতের সকল বাপারেই বিরোধ (০011080106101) ) ইত্যাদি সবত্রই 

ক্রিয়াশীল হয়ে বিবতন ঘটাচ্ছে, একথা! ঠিক নয় | , ০0108010101], 01019051- 

10917) এ-সব জগতে কোনো কোনে৷ স্থলে ক্রিয়াশীল হয় বটে, কিন্তু এদের 

এতৃত্ব সবত্র একথা বললে অতিশয়োক্তি হয়; অর্থাং, কোনো কোনো! 

ক্ষেত্রে বিরোধ (০0108070001) ইত্যাদি আছে বটে, কিন্তু সধত্র ও সবদা 

নয়। 

৪. বিরোধ (০011078010092) এবং অপরত্ব (008607995 বা! 015011100655) 

নামে দুটে। স্বতন্ত্র পদার্থ আছে। জগতের বস্তু ও ঘটনাগুলির মধ্যে 
কোথাও ৫1510007655 এবং কোথাও-ব। বৈপরীত্য (09095101017) বা বিরোধ 

(99108010101) রয়েছে । হেগেল এই ছুটো সংজ্ঞার মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি 

করেছেন; যেখানে ৫1501001099 সেখানেও 01000510107, আরোপ করেছেন । 

ভেগেলের এই গগুগোলের দরুণ তার সমস্ত দশনের মধ্যে মারাত্বক তুল বাসা 

বেঁষেছে | 

৫. জগছের প্রত্যেকটি বস্তু বা! ঘটনার বিরুদ্বতা (০00৮9.0101) করছে; 

ঠিক নয়। 

৬. জগতের প্রত্যেকটি বস্ত ব! ঘটন! স্ববিরোধা (91700100150106075%) একথা 

ঠিক নয়। সকল সত্তাই নিজে নিজেকে বিরুদ্ধত! (০00080100) করছে এ-কল্পন! 

ভ্রান্ত । 110697-0606126100 01 970951165 নাতি যুক্তিযুক্ত নয়। একই বস্ত 

একই কালে ছুটে! বিরুদ্ধ উক্তির বিষয় হতে পারে না । “ই? ও না” একই কালে 

একই অর্থে প্রয়োগ করা চলতে পারে না। এ-বিষয়ে আঁকারগত তর্কশান্ত্রের 

(6০17781 1[,081০) নীতিগুলি অকাট্য ও চরম । 

৭, হেগেল বিরোধনীতি (1.8 0? ০01/089106101)) অস্বীকার করেন নি, 

ম্যাক ট্যাগার্টের এই উক্তি সত্য নয়। হেগেল বরাবরই চ০900081 [,০81০-এর 
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নীতি গুলিকে অস্বীকার করেছেন এবং তাঁর ডায়ালেকটিক লজিকের মূল কথাই 

হল এই অস্বীকৃতি | 

৮. বিনশনকে (06881107) ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ 

করা চলে না । 

৯, কোনে। পরিবর্তনশীল বস্তু বা প্রাণীর বিবর্তনের একটি স্তর ব| অবস্থা] 

অপর একটি স্তর ব। অবস্থাকে সর্দ ই নস্যাৎ (06816) করে আবিভূত হয় ন|। 

প্রকৃতপক্ষে প্রাণিজগতের বিবতনে পুবস্তরের পরিণতি ও পূর্ণ তাই পরের স্তরে দৃষ্ট 

হয়। কাজেই প্রতিস্থিতি (81711-0116515) কথ।ট1 এ-ক্ষেত্রে অপপ্ুয়োগ মাত্র 

যেমন বিনশন বা! নস্যাং-করণ (05280017 শব্দট। অপপ্রয়োগ | 

১০. আগেই বলা হয়েছে যে অপর (০121) ও বিপব'ত (09170105116) এবং 

প্রভেদ (৫1951706191) ও বিনশনের (058811017) মধো হেগ্লে বিভ্রান্তির সুষ্ঠি 

করেছেন৷ ক্রোচে, জেম্স্ ছুজনেই এ-ক্রটির উল্লেখ করেছেন । অপর (90001) 

শট! কোথাও বসেছে বিপরীত (9009515) অর্থে, আবার কখনে। চলেছে 

প্রভিন্নের (৫1501001) অর্থে । 

আমদের খণ্ড চিন্তাগুলি অসম্পূর্ণ । কাঁজেই একটি খণ্ড চিন্তাকে সঠিক 

বুঝতে হলে স্বভাবতই মন এই খণ্ড চিন্তা থেকে অন্য একটি চিন্তাতে গড়িয়ে পডে। 

অর্থ।ৎ জগতের সব খণ্ড চিন্তাগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পকিত ৷ একে 01100101৩ 

০0 [61818018695 বল! হয়ে থাকে । খণ্ড সত্তাগ্তলে। পবম্পরের সঙ্গে যোগে 

সম্পূর্ণ এবং পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছেদে অসম্পূর্ণ । এট। দশনের অতি সাধারণ সূত্র । 

এখানে এই অসম্পুরণতাকে হেগেল “বিরুদ্ধতা” বা বিনশন (09850107) বলে ভুল 

করেছেন। খণ্ড সত্তাগুলে একে অন্যকে সীমিত বা অবচ্ছিন্ন (17716) করছে, 

কিন্তু তাই বলে বিনশন বা বিরুদ্ধতা (09526 বা 090০5০) করবে কেন ? 

অবচ্ছেদ নীতিকে (01110011916 01 11116) বিনশন-নীতি (31111011916 91 1/০৮০- 

002) বলে হেগেল নির্দেশ করেছেন । একটি খণ্ড চিন্তা স্বভাবতই অপর চিত্ত।ৰ 

সঙ্গে জড়িত ও সম্পকিত। একটিকে ভাবতে গেলে অন্যটি স্বভাবতই মনে এসে 

পড়বে । চিন্তার এই সম্বদ্ধিতাঁর (05181500655) মধ্যে হেগেল বিনশন (002811017) 

দেখেছেন । একটি চিন্ত! অপর একটি চিন্তায় গড়িয়ে পড়ে, তাঁকেই তান বলছেন : 

বিরোধী হয়ে পড়বে--- 00005 9ি]1 1060 ০0118010610] 1101795211৩ 0£ 

1561:--৬/711806 776 10210 ০7 72501, /17. 11,746. 
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ক. ডাঁয়ালেকটিক তত্ব বোঝাতে গিয়ে হেগেল বলেছেন যে খণ্ড সত্তাগুলো 

তাদের বিপরীত সত্তীয় উত্তীর্ণ হয় ।১৫৯ 

এখানে খণ্ড সত্তাগুলোকে পরম্পরের বিপরীত (000051/9) বল! হচ্ছে । সীমা 

ব। খগুতা (1101) মানেই এখানেও বিনশন (6586101) করা হয়েছে । 

খ. আরো! বলছেন অবচ্ছিন্নত মানেই বিনশন 1১৬০ 

এখানে স্পঙ্$ই আছে যে খণ্ত্ব বা অবচ্ছিন্নতাই (11771001107) বিনশন 

(06580091) | একটি সত্তা অপর থেকে আলাদ। হলেই তাঁকে নম্যাং (58816) 
করছে এবং তার বিপরীত (901০3109) হিসাবে কাজ করছে । 

গ. ডায়ালেকটিক মানে আরো আছে যে, খগুসত্তা তাঁর অপর পে 

হঠাং তাব বিপরীত সভায় পরিণত হয় ।১৬১ 

এখানেও খণ্ড সত্তা হলেই একটিকে অপরটির বিপরীত (01195166) বলা 

হয়েছে এবং এখানেও অপর (00011) মানে বিপরীত €010005166) করা হয়েছে । 

ঘ. সাম] ব। খগুত্ব মানেই বিনশন (0766811017) ধরা হয়েছে । ১৬২ 
এখানে অপর-এর (00761) অর্থ করা হয়েছে বিপরীত (010)0১106) | 

৬ আবার 89109-000108% আলোচনায় 89106 ও ০015 উভয় 

বিপরীত (011)95169) কল্পন। কর। হয়েছে । এখানেও ০8০ অর্থ করা হয়েছে 

€])105169 1১৬5 

ম্যাক ট্যাগার্টও 8০106 ও ০010-এর মধো উগ্র ও প্রথর বিরুদ্ধত। 

১৫৯, 5.০০00105 908120151150,01010$:-:0955 17700 00517 09010051155. (/৮. 81 

18] 0. 147.) ; 4০০15 [00100 60 805 09000951669”, (1৮. 80, 0. 146) 

১৬০, ৫*9106-8106010655 2190 11101690100 01 (16 10160108165 01 01005131510 01105 

15..51505%10 10 0০ 1196 1025201010 91 (1)61070" (১11. 81 0. 147) 

১৬১, 4017106) 25 10701101115 00061 00210 ৬1190 1613, 158 01060 085০0200463 

0/0...10 1) 800061019 1000 28 0900০08106৮ (0. 150, ০0৩) 

১৬২, 5০015 05580012815 080 ৬৩ 081] ৪ 1-10116 (930977091). 4৯ (0405 13 

11580 1015, 01015 10 &0 09 15950]. 01 105 111010 ...11 9৩ (810 ও 91956110091 &% 

081 ও 11010 1100091155১ 95556 10 10০911108 2 ০01011241061010 110 16351, 2170 (11005 

6৮170108119 ৫1215001021 09,0016, 02 1005 0106 8100, 1106 1117716 1779155 11) 1০81109 

901 এ 001708 ; 00 0115 01061, 1 15 115 1068801010-21561) 900061171108 ৪70 000 

8810৩ হাও। 90061 00 05. :2 30100110117 15 11191101619 10115 00116] 01 15617, ...(00. 

172-73) 

১৬৩, 4৮০01056 50806 1010) 015150610 18165 11) (1)617)--,15 & 19855108% ০৬০ 

8010 217001/61”” (4৯71. 84? 0. 157) 
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স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে হেগেলও এখানে স্পষ্ট 17685811010 বাঁ বিনশন 

স্বীকার করেছেন। ১৬৪ 

এখানে 89108 ও [খ০0111118 পরম্পরকে নস্যাং (০811091) করছে, বাতিল 

(1০220) করছে । এখানেও হেগেল আবার বলছেন, বিনশন (109%811972২ 

অর্প অপরত্ব (01115110955) | ১৬ ৫ 

উপরে দেখ| যাচ্ছে যে হেগেল 060 শবটাকে কোখাও 0171১057165 অর্খে 

ব্যবহার করেছেন। (যেমন 991100-0011£-এর বেলায় ), জবাব কোথাও 
01511000 অর্থে ব্যবহার করেছেন । আমাদের মতে যখন তিনি বলেন, 
যে-কোনে। খণ্ড চিন্তা বা সত্তা স্বতঃই অপর একটি সত্ত। ব1 চিন্তাব সঙ্গে জডিত এবং 
একটি অপরটিতে নিয়ে যায় তখন তিনি পথিবীব সকল খণ্ড সত্তার কখাই 
'বাঝ।তে চান, যাঁর। একাকী অসম্পূর্ণ ও অপরের সঙ্গে যোগে সম্পূর্ণ । এখাঁনে 
অমিরা য!কে ৫150170 আখা| দিয়েছি সেই শ্রেণীব সতাগ্তলোকে বোঝানো 

হচ্ছে | 

আমর। দেখিয়েছি যে, জগতে সকল বস্তু বা সত্তাই একে অন্বোব সঙ্গে 

সম্পঞত এবং সম্পর্কহীন, বিভিন্ন অবস্থায় তারা সবাই অসম্পর্ণ। পৃথিবীর এই 

সবব্যাপী সম্পর্ক-বন্ধন (801/908] 19195017955) সবাই স্বীকার করে থাকেন। 

এই সন্বন্ধও দুই রকমের সম্পক হতে পারে : ১,:015117010955 ব। 01109111959 

রয়েছে * কিন্তু 01009510100 কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মাত্র আছে । 

যেখানে 01501106655 রয়েছে সেখানেও হেগেল যেমন 0৮2 শব্দ প্রয়োগ 

করেছেন তেমনি যেখানে 900991010 বতমান সেখানেও 901৩ শব্ধ বাবহার 

করেছেন । এই কারণে সবত্রই গোলাযোগ ঘটেছে এবং এই কারণেই উইলিয়ম 

০৭ ০ সস 

১৬), 5*হ। 211 00106] 02565 01 811671706 (11616 15 50106 00101000120 00817 ৮/101011 

০0100161675 7১00) 00108580610 006 9256 01 0007৩ 1:6108 &. 0078178, 015- 

11006101015 ৬1100120০00 0 568100 0000. (0695 00 4৯10. 87, 0১, 162.) 

“115 0106 75 701 1090 015 00701 15.৮--0510 88 0164) 

০৫...015655 (৬০ 2৩ ৪1895 ০1121081118 10109 6801) ০0106] 800 16010790811 ০৪10- 

06101756201) 0061.৮- 965 00 41 89, 0. 170. 

১৬৫, 4৭18 19 53 00106110553 (৯ 91১ 0. 171) 01 55010501108 0০০০0765 2 

000)6711 (46 94 0. 571) 

১৬৬, “শুবু65৩1' 0019%16 ৮111 1015 %/070 ০000৬ ৫5610011003 1095 5ঞ0১৩ 

[51190. (80065 781. 2. 283) 
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জেম্ বলেছেন 00367” শব নিয়ে হেগেলের এই বাক্চাতুরী একই হেত্বাভাসের 

দৃষ্টান্ত ।১ ৬৬ 

১১. উপরে হেগেলের ক্রটিগ্তাল দেখানে। হয়েছে । কিন্তু এইসকল 

ম।রাত্মক ত্রুটির অন্তরালে হেগেল-দর্শনে সর্বত্রই একটি পরম সত্য নীরবে 

প্রবাহত হয়েছে, যাঁর জন্য কৃতিত্ব হেগেলের চিরকালের পাওনা! বলে আমরা 

মনে করি। আগেও আমর বলেছি, পৃথিবীর কোনে! মতবাদই হয়তো নিখৃ'ত 

নয় এবং হেগেলীয় দর্শনও নিগু'ত নয়। কিন্ত হেগেলের দর্শনকে আমরা 

“সম্পূর্ক-বন্ধ সম গ্রতার মতবাদ' (৫0০06 91 69811692170 16180901)953) বলে 

মনে করি এবং এটাই দশনক্ষেত্রে হেগেলের অবদণন । বিশ্বের সকল সত্তা! এক, 

সবব্যাপী সম্পর্কের জ।লে বিধৃত হয়ে আছে এবং যেখন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন 

একখন। “হাতকে আ্যারিস্টটলের মতে সত্যিকার হাত বলা যেতে পারে ন। 

তেমান খাণ্ডত বিচ্ছিন্ন সত্তা গুলিকে সত্যিকার সত্ত। বল। চলে না । সমগ্র দৃ্টিতে 
ও সমগ্রতার স্থিতিভূমি থেকে বিশ্বের সকল বস্তু ও ঘটনাকে দেখতে ও বুঝতে 

হবে। হেগলীয় তত্বের এটাই মূল কথ।। কিন্তু এই কথাটাকে বলতে গয়েই 
হেগেল একট। কাঁষ্ঠ-কঠিন ফুল! গডেছেন এবং সব-কিছুকেই প্রতিস্থিতি 
(41/01-519315) কল্পনা করতে গিয়ে জগতের সবত্রই বিনশনের (7617700) 
রাজত্ব অনুমান করে নিয়েছেন | খণ্ড সত্তা গুলি অসম্পূর্ণ, কিন্তু অসম্পূর্ণ বলেই 
তারা একে অন্তকে নস্যাং (068৪০) করবে কেন? একটি খণ্ড সত্তাকে খণ্ডিত 
(11071) করেছে কিন্তু নস্াঁত (098809) কবছে না। শুধু খণ্ডিত (11771) 

করাকেই বিনশন (৪০৪৭০) করা বলা চলতে পারে না। যেখানে বাস্তবিক 
বিনশন বা নম্াং করণ (0০28900) রয়েছে, যেখানে একটি অপরটিকে নদ্যাং 
(199585) করছে সেখানে বিনশনের (5886109) অস্তিত্ব কেউ অস্বীকার করবে 

না। কিন্তু বিশ্বের সর্বত্রই হেগেল বিনশন (65002) দেখেছেন _ এতে 

হেগেলের দৃষ্টিভজিই তুল প্রমাণ হয়। হেগেলীয় নীতিকে ৫০০6185 ০ 
[610%10/ বললে ভূল হয় না। কিন্ত হেগেল একে বিশেষ এক ধরনের 
16180510) বলে যে একদেশদর্শাঁ 71814 ফর্মূলায় ফেলতে চেয়েছেন তাতেই 

আমাদের আপতি। বিখ্যাত দার্শনিক [১1710816-0805017-ও হেগেলকে। এই 

রকম অথেই বুঝেছেন । খণ্ড সত্য যে অসম্পূর্ণ সেই কথাটি বলতে গিয়ে তিনি 
বলেছেন এরকমের 49০৮006 ০0119121510” বিশেষ পর্যায়ের সত্যোদ্ভামকে 
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অপ্রমাণ না করলেও পূর্ণ বা অথণ্ড সত্যকে উদ্ভাসিত করতে পারে না। এ- 

দারা যে-সত্যে পৌছনো যায় তা চিরদিনই খণ্ডিত সত্য এবং তা অখণ্ড সতোর 

তুলনায় অতিমাত্র লঘু ।১৬' 

জগতের কোনে। কোনে! ক্ষেত্রে বিনশন ঘটছে এবং সেই সেই ক্ষেত্রে হেগেলায় 

ফর্মূলা খাটতে পারে । যে নীতি কেবলমাত্র কয়েকটি সংকীর্ণ ক্ষেত্রে খাটতে 

পারে সেই নীতিকে বিশ্বলৌকিক এবং সর্বকালীন বলে কল্পনা করে হেগেল 

মারাত্বক তল করেছেন । বিখ্যাত সমাজতান্বিক পি. সোরোকিন (6. 90701017) 
হেগেলের ফমু'লাকে সমজ-বিবর্তনের ক্ষেত্রেও যাচাই করে দেখেছেন। তার 
অনুসন্ধ!নের ফলেও প্রমাণিত হয়েছে যে, সামাজিক ও সংস্কৃতিগত বিবতনে 

মানবসভ্যতা হেগেলীয় ফমু'লাব কোনে! কাষ্টকঠিন, অনমনায় ধাধা রাস্তায় 

বিকশিত হয় নি। বনু বিচিত্র পথে ও বিবিধ প্রণালীতে সভাতা ও সংস্কাঁতব 

যুগযুগান্ত পার হয়ে বতমান স্তরে এসে পৌচেছে। একে কোনো একটিম।ত্র 

ফমুলায় বাধতে চেষ্টা কর! একদেশদশিত! ও সংকীর্ণতা বৈ অর কিছু নয় । 

বিশ্বজগতের সকল গতিই স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতির মাত্র তিনটি পর্যায়কে 

অবলম্বন কবে সামনে এগিয়ে চলেছে, এবং এই ডাঁয়ালেকটিকেব ত্রিতাঁলকে মেশে! 

নিয়েই বিশ্ব-লোকের সকল সংগীতই ছন্দিত হচ্ছে-_ একথা! আজকের জগতের 

সমাজতত্ব কিংবা কোনে। তত্বই স্বীকার করবে না। সোঁরোকিন এই উক্তি করেছেন 

যে: যে বিচিত্র ও বহুতর ছন্দে বিশ্বগতি আবতিত হয়ে চলেছে সেই অসংখয 

বৈচিত্রের মধা হতে হেগেল একটি ম।ত্র ছন্দকে ত্রিমাত্রিক ধরতে পেরেছেন এবং 

সেই সংকীর্ণ ছন্দের পরিমাপে এই জটিল বস্তত্রেতি ও জীবনপ্রবাহকে বুঝতে 

চেয়েছেন ।১৬৮ 

পপ ৯ 

১৬৭, 5১০০6 009 06 15৮10 এট 80৫ 50105755020 10 ৭. ৬1৫৩7 2100 00116 (011, 

1১0৫ 10 0015 ৫5 5 110121)) 09535 19 381০5055916 ০০165 01 21106 €/1569100+ [1010 
3000৩ (0 900061৩ 01 85001161006, 20100 01৮ (09 01৮ 01 07000: 2100 6৮612 0179 

10115690010 30111 1610910 ৪ 1010 0000: 9100 9]] 1109111515 51)01 01 1710111. 

৪০. 590) ৪ 0906106 01 16180510010 100 58) 10581102155 075 000) 01 (17৩ 

15৬61501010, 26 209 88৬10 80986, (111816 ৮9005005250 76201576507 71761577 

09. 61462) 
১৬৮, গতিত ৫868 2180 1680 0 2 ০0119001090 01 (116 176851120 ০01 51101121 

40181500102] 10100019, 001096110106 11356 (5065 01 71900171100 006 0012091 01 

706265? 10 19001101108 0109953$63, 0106 120)0904 (0102018 01 0016৫-0691. 1175110 
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এইথানেই তাঁর ভুল হয়েছে এবং এই ভুলের দ্বার! তাঁর সমস্ত দর্শনতত্ 
অনেকখানি বিকৃত হয়েছে । আকারগত তর্কশান্ত্রের (011181 1021০) 

অভেদনীতি (1.2 ০0110970111) ও বিরোধ নীতিকে (1৬ ০0 00700010- 

(107) হেগেল অস্বীকার করেছেন এবং বিরোধ বা! বিনশনতত্বের সাহায্যে বিশ্ব- 

লোকের সকল জটিলতাকে বিশ্লেষণ ও নিরূপণ করতে চেয়েছেন । আমরা 

বিস্তত আলোচন! করে দেখলাম যে ভার সমস্ত বাগবিস্তার ও তর্কজাল 

অর্থ-বিভ্রাট ও পরিভাষ।গত অপপ্রয়োগ দ্বারা বার্ধ ও বিকৃত হয়েছে । আজকে 

মোটামুটিভাবে তার মুল সমগ্রতা-তত্ব (60181) ও আপেক্ষিকতা-তত্ব 

(91801) সবাই স্বীকীর করলেও তার বিশেষ ধবনের অস্থাভাবিক ও অংক 

ডায়ালেকটিক ফমূলী সাবজনীনভাবে অগ্রান্থ হয়েছে । সবশেষে হেগেলে 

বিরাট কল্পনা, বিশাল বুদ্ধি ও ব্যাপক দৃষ্টিকে সশ্রদ্ধ সম্মান দাঁন করেও ঠাব 

একদেশদশিতা স্বীকার কর: ছাড। গতান্তর নেই। এই ক্রটির উল্লেখ বরে 

উইলিয়ম জেম্স বলেছেন যে উর ত্রিনাতি (স্থিতি-প্রতিশ্থিত-সংস্থিতি ) দা! 

তাঁর প্ুতিপাদ্য সিদ্ধ বা প্রমানিত হয় না।১৬৯ 

ডারালেকটিক এবং জড়বাদীগণ 

১৯ শতকে ডাঁয়ালেকটিক ভম্মস্তুপের নাচে চাঁপী পডে গিয়েছিল। কিন্ত 

ছাই-চাপা পড়লেও যে ডাঁয়ালেকটিক উজ্জ্বলবশি বিবরণ করছিল, সে একমাত্র 

141য-এর চোখে পড়েছিল । 121 তাঁকে সযডে উদ্ধাব করে ফয়ারবাক'য় 

জঙবাদের সঙ্গে জুড়ে দিলেন, একখ। আগেই অ।লোচিত হয়েছে । জড়বাদ' 

181 একে কেন নিলেন তার কারণও আগেই দেখানো হয়েছে ১ তিনি একে। 

সখ!জতাত্বিক ক্ষেত্রে কাধকর ও উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক বলে নিজের বাজনৈতিব- 

“[116915-20010106515-591001065519”, 19 10191) 6 15 11721100210 21] [01006580817 

7061600050১, 15 1701 02156132115 21001109016. (50:0811)১500121 274 04118121 

40915017105 ৬০1, 1, 0. 203) 

“[7696)'3 10110019 05011995 011 0175 01 11)6 [72179 ৬210169 01 1179 10018 -*, 

[1 606605 16910170906 590612115901910.1 (5০910110, ৬০1 21 184, 0. 208) 

১১৯০ 4398515 ০৬০ 198105 10 211 56035163 1)9045-9003 ০1105 (11803 
006119 2113 109 10:0৩ 1915 005111011,+ 
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অর্থনৈতিক কর্ম প্রণালীর ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করলেন। 1/21্-এর পরে 
08৫19 এবং অন্যান্য জড়বাদীগণ এই নতি নিয়ে কিছুটা আলোচনা করেছেন | 
কিন্ত কোথাও তাদের বিস্তৃত ও গভীর আলোচন' নেই এবং ডায়ালেকটিক 
নীতির বিরুদ্ধে যে-সব গুরুতর যুক্তি রয়েছে, তার জবাব কোথাও দিয়েছেন বলে 
জানি না। অবশ্ত এরা হেগেলীয় নীতিকে স্বয়ংসিদ্ধ ও অকাট্য বলেই ধরে 
নিয়েছেন এবং হেগেল নিদ্গেই একে প্রমাণ করেছেন মনে করে হয়তে। বা তেমন 
গরজ বোধ করেন নিবিস্তৃত যুক্তি-প্রমাণের অবতারণ! করতে | তরু আমরা 7 
এর পরবতী ?18150ঞ1/দেব বক্তব্য থেকে কিছু আলোচনা করব । এ"রা কেউ 
-কউ অবশ্য ডায়ালেকটিকেব স্বপক্ষে অগ্ত্র ধারণ করেছেন , 7১191078170 একজন 
প্রবীণ ও প্রখ্যাত 1৬1975082 এবং ডায়।লেকটিক-ভন্ত তিনি ডায়ালেকটিক 
লজিক এবং 008] লজিক সম্বন্ধে আীলোচন| কবেছেন, যপিও সে আলোচনায় 
যুক্তির থেকে জল্পনা এবং প্রমাণের খেকে প্রশংসাই বেশি অ।ছে । হেগেল যে- 
সব যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তাঁর টাইতে নত্ুনতর ও প্রবলতর কোনে। মু্তি 
এই-সব জড়বাদী ডায়ালেকটিক-সমর্থকেবা দিয়েছেন বলে কোথাও দেখছে পাই 
নং! যাঁ-হে।ক” প্রেখানভ কী বলতে ৮ন দেখ। দরকার , কাবণ তিমি হচ্ছেন 
916 01 010 215809501৬121519115 1 

১. £101701709%-এর শ্রথম খুক্তি হচ্ছে এই যে 11672011005, 17651 এবং 
১1% নামক বিখ্যাত বাক্তিগণ ডায়ালেকটক নীতিকে £011781 1[,08-এব 
শ'তগুলো থেকে অধিকতর গ্রাহ্া বলে মনে করেছেন । 

01007650525 010108770 25 1801001108১, 77950] 2110 1৬91৯ 11৩ 
1১000 16 1770919 580150,06019 11701) 076 00101771018. “599 19 ৮৩০ 217৫] 770 1১ 
107? & (01070018 50110108560 1001) 0106 (1716৩ (17021191181 10৬3 01 
(10100]11...১১ ৭০ 

২. 1910/70%-এর দ্বিতায় যুক্তি একটু গুরুতর । গতিতত্ব থেকেই 

19101906105 প্রমাণ হয়, এবং গতিতত্বের ক্ষেত্রে পুরোনো লজিকের নীতিগুলে: 

খটবে না । তিনি বলেছেন : 
41106 7709%61001 0£ 1712001 8170911195 211 06 01061101791), 0£ 

10010, 13001 ৮/1)00 15 770৬6176101) [1005 27 00৮1005 00181780101101)." 
সপ শশা ৮ শশী শিস সীমা সোশী্্লীসি 

১৭০, 70101৩900 &০ 10810 9 82161088110 10 £//12271271211 7708101715০ 
14075015777. 

১৩ 
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কোনে। বস্তু যখন গতিশীল, তখন সে স্ববিরোধের একটা ভুলন্ত দৃষ্টান্ত কারণ 
এখানে তার বেলায় [067৪-এর নীতি অর্থাং পুরোনো 7.9 01 10601109 

ইত্যাদি খাটবে না। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, একটি চলমান বস্তু কোনে! 

একটি বিশেষ মুহূর্তে কোনো! একটি বিশেষ স্থল-বিন্দুতে আছে কি না, তবে এ 
প্রশ্নের জবাঁবে ভদ্রভাবে যে বলবে বস্তুটি ওখানে “আছে” কিংবা “নাই”? ত] 

চলবে না। এমন গতানুগতিক ধরনের সঠিক ও সোজা উত্তর এ-সব জায়গায় 
বিকোবে না। এখানে বলতে হবে “আছে এবং নেই” দুই-ই | বস্তট ওখানে 

আছে বটে এবং নেইও বটে । 
+4৯ 0909৫ 1) 1706101) 15 80 0 81৮61) 10011008100 2 016 58176 11710, 

2015 1001 (11016) ১৭১ 

গতি জিনিসটি নাকি প্রথম দৃষ্টিতেই ০0700410117. বলে ধরা পড়ে যায়, 

-১9০%1০0]$ ০9107019101" এবং বস্তি একই স্থানে একই কালে আঁছেও এবং 

নেইও | কিন্তু কী করে যে এই আশ্চর্য ঘটন[টি ঘটল তার কোনো ইদি* 

[3101012100% দেন নি। তবে ঘটন|টি যে কিছুটা হেয়ালি গোছের এবং 

অস্বাভাবিক তা তিনিও বুঝতে পেরেছেন * ৮6 5001 60 196 0০1৮/001 1010 

10175 018 011671172. কারণ হয় পৃরোনে। নাতিকে স্বীকার করো, নয় 

গতিকে স্বীকার করো । গতি এবং পৃরৌনো নীতি, এ দুইএর একটিকে স্বীকাঁব 
করা চলবে । গতিকে স্বীকার করলে পৃরোনো 10£16-এর 10617611$ নীতি 

স্বীক!র করা চলবে না। তবে এ হেঁয়ালির সমাধানের আশ্বাস [০109110% 

দিয়েছেন 16 05 59০16 1166 15 10 ৬12 01 65081)17 1১৮ কিন্ত 

আশ্বস দিয়েও শেষটায় কোনো সমাধান দিতে পারেন নি। কেবল সেই একই 

কথা পৃনরুক্তি করেছেন যে গতি মানেই ০092007801001017 ) গতি যে কী জাছুতে 

০০111801000 হয়ে দীড়ায়। সেই অন্ধকার সমস্যাটির উপরে কোনো 

আলোকপাত করেন নি। প্রবলভাবে বলছেন তার বারবার পুনরুক্ত সেই 

প্রমাণ-সাপেক্ষ উক্তিট : 
“01075 07050106106 01 70809 01009111655 201 076 71/601007618, 01 

9015, 30117706101) 15 2, 9019 0100101)-- ৬/০ 77150 00151061 (119 

00501017 0182160609811%) 1. ৪. 609 58৮) 25 36110756610, /0010 101119,90 11) 117 

20001081705 ৬110) 00৩ 0010777018, 53 15 110 200 20 15 ১55. 

১৭১, 1915102100৬, 1842. 
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41701108৮45 216 00111061160 (0 20701 01181 25 00910001115 1015 02১1১ 

0681] [01160017616 16 20 111 016 0071911) 01 116 41980 01 ০00118- 

01011011.+১ ৭২ 

যাকে প্রমাণ করতে হবে; সেই সংশয়-স্থল বিষয়টিকে প্রমাণ ন1 করে বার- 

বার পুনরুক্তি করলেই তে! আর সংশয় মিটল না । 70611011017 15 2 ০0]0- 

11901061010) %/০ 17051 001051091...ইত্যাদি বলে দিবা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করে 

বলছেন “হা-ই না” এবং “ন| মানেই ই” ! অতএব ৮6 216 ০0110061160 10 

80701 ইত্যাদি ইত্যাদি । কী করে 17060]; 00108010601 সেইটেই যে 

জিজ্ঞাস্য ও প্রমাণসাপেক্ষ! কিন্ত তাঁর জবাব নেই। 

পরে অবশ্ঠ ছুটে! দৃষ্টান্ত উত্থাপন করে 119111400% গতির স্ববিরেধ' 

স্বভাবকে দেখাতে চেয়েছেন । যথা : 

2. 1306 107 2, 0019০ 15 95 6 0101 11) 2 9011159 ০06 09001- 

111 ৬০ 0191) 178৮0 ৪ 5909৫ 79%5017 101 17031201170 25 60 ০1 19019. 

৬/170]) ৬০ 599 8 112 ৮7110 1199 105 77951 01 (19 17911 1017 1115 

গো], 5০589 11181617615 0210. 30 110৮/ 016 ৮/9 10 09161711170 8 

%/126 [0760153 11701009151 11)6 10959 01 016 17811 01 0119 17980 111901795 & 

17121) 0210? 

স্পষ্ট করে না বললেও 17১15107270৬-এর ইঙ্গিত হচ্ছে এই যে যখন স্পস্ট 

বোবা! যাবে টাক পড়েছে তখন সঠিক জবাব দেয়! যাবে বটে , কিন্তু যখন অত 

স্পষ্ট নয় ও নিশ্চিত করে বলা চলবে না এবং যখন অনবরত চুল পড়ে যাচ্ছে 

দেখতে পাচ্ছি, তখন হা! এবং ন। দুই-ই বলা চলে , মানে সেই ব্যক্তি 9৪10 এবং 

1001-0810 দুই-ই একই সঙ্গে এবং একই কাঁলে। এখানেও 7016107170-এর 

ভুল অতি স্বতঃপ্রতিভাঁত । এখানেও সেই 416005108 10 03500001515 181095. 

এর ভাষায়। যেহেতু ঠিক কোন্ মূহুর্ত থেকে টাক পড়েছে, বোঝা যায় না, 
সেহেতু দু কথাই বলতে হবে, টাক পড়েছে এবং পড়ে নি। এ কেমন ধারার 

যুক্তি। 0৪1 বলতে একট সঠিক মাঁনে বোঝা যায়, যখন তাঁর ৫9201107 

ঠিক হয়ে যায়, অর্থাং কথাটির ০০170621201 স্থির হয়ে যায়, তখন একই অর্থে 

9৪14 এবং ০/-১৪1৫ একই কালে বল! চলে না। যদি একবার লোকটিকে 

70৪10 বল! হয়, তবে তাকে 170-৮৪210 একই কালে বলা চলে না। অবশ্ঠি 

১৭২. ১191017900৬) 1194৫. 
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7410 বলতে যা বুঝি ত। যদি ম্প্ট ন1 হয়, যদি মানে সৃনিিষ্ট না! থাকে, ভবে 

€বকম দ্বিধা ও স্ংশায়ের অবকীশ থাকে বটে : 

0... 44৯ ৮০7 01 ৮/11956 011) 00৮1) 18 ০0০81011111 0 50198 1, 

১0110011)5 07011) 06210, 0৮ ৮6 00101)96 101 (11201625017 5181 ০91 

1177 2১ 0621069100৮ 010 0170 01811 751001 2 06210, 810700101) 11 

£180021]]% 017877৮6১117009 2 06210. 11076 01780901509 06001779 

0091119115৩, 10770. 1201) 0 010111201৮8 11711 ১২1 

এখানেও দেহ এবই ০9101051010, 0০810 এব 40৮7 ফে এক নয় এবং 

ত।বা যে ছুটে? জলা দ। জিনিস, এক৭। 12120178170 সাকার ধরেছেন : কাঁজেই 

যতক্ষণ ৫০৮] উঠছে ততক্ষণ তাকে 9627066 বল! টলতে পরে না। আবার 

২খন 9917 হয়েছে, তখন আর তাঁকে 20০1০৩910৩4 বল' চলে না 3৩০1৭ 

এবহ ৫0০9৯/0-এর মানে সুনিদিষ্ট থাকলে, একই বলে 06919090 এব: 1001- 

1৩:৫6] বল।' তযৌক্ডিক ' তবে ভিন্ন অর্থে ছুটে আখ্যাই বাবহার কব 

১লত পারে । 109৬) জন্মানোর অবস্থায়ও, "এক অথে" বালককে ০০৭৫০ও 

বললেও, 5 ₹ব খন ০৩৭৪৫ বলা হবে তখন 09890 মানে সন্পূর্ন আলাদা । 

এব অথে 09521400 বাধহার করলে ৮০81৫60 এবং 17706-9০8106 ছুটে 

আখ্যাই একসঙ্গে একহ কালে প্রয়োগ কবা অর্থহীন । 348110090%০ পরিবতন 

একটা স্তনে এছ ০? হালে, তখন গিণগত  982116211৩ গবিবতন ঘটে বস্তি 

অলি।দ। জিনিসে পবিণত হয়ে যায়, একথা মেনে নিলেও, একই কালে দুটে। 

»*জ্ঞ1 ব্যবহার কর! চলতে পারে না। পরিবতন-বিন্দুর আগেক।র অবস্থা এবং 

“বের অবস্থা 04911121159] স্বতন্থু । কাজেই আগেকার অবস্থা যতক্ষণ চলবে; 

5 5ক্ষণ তাত ওপবে পবেকার অবস্থ। আরোগ বা কল্পন: কবলে অপপ্রয়ে।গ 

হবে| -109%1190” অবস্থাকে “0০21৫০৫, বলা কিছুতেই চলবে ন। | কাজেই 

তরুণকে একই কালে শ্শ্মান এবং অ-শ্মশ্রমান ছুই বলা তুল । হেগেলের 

আলোচনা প্রসঙ্গে এসব ধরনের দৃষ্টান্তকে বিচার করা হয়েছে। সবত্রই 

হেগেলের এবং ক্ঙ্বাদী হেগেলীয়দের__ একই জ্রটি দেখা য|চ্ছে। ]1106- 

0০০-কে এর। কেউ গণনায় আনেন নি। কাজেই একই অবস্থাতে তারা ছুটো 

বিপ্রাত গুণের সমাবেশ কল্পনা করতে পেরেছেন । একটা গ্রহ যে মুহূর্তে একটা 

252, ৮:০1, 17010% 4012. 
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স্কান-বিন্দুতে আছে 'তাব পরমুহুতে সে পরের স্থান-বিন্দুতে সরে গেছে । যে প্বনে 

সে একটি স্থান-বিন্দুতে আছে, পরমৃহুতে সে সেই স্থান-বিন্দুতে নেই এ-কণ। 
ঠিক । কিন্তু একই মুতে সে 22. 21%ত, 1001 800 80 1019 5206 017৩ 

1015 1106 01610, হতে পারে না । এখানে ৪ 079 58176 (177৩ কথাটী মিথা। 

এবং অপপ্রয়োগ এবং যেটি হবে সেটি হচ্ছে “৪6111617651 [00112 ০1 111176 ”" 

কাঁজেই তর্টি ০9000106101 আখ্যা সত্য হতে পারে 91909551৬০0 1016 

110115-, একই মুহুতে নয়। [10055011. 1. 06 (001৮9511% 

০1158, 0814) এ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি এই (79 

//৩-এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বলেছেন যে পরোনে! লজিকেব 
_((যাঁকে তিনি 15811১110 19810 বলেন ) বিকরুঙ্গে এই ভেগেলীয় বিবোপ- 

কেন্দ্রিক লজিক ধে আক্রমণ করেছে তা ভিত্তিহীন । 
+176501191)৬ & 7৬171751515 00 1017116 11) 95591111115 1176 1)6০০১১11% 

17 01005 01910006৩ 1010 114০ 216 00 ৪1০ &]% 2১০০ 01 017916৩, 
10101) 0106 955০1 ০010 1191 09 0019 9 076 “০010 01975 [] 91100118 
১2৮, 1৩8115010 10810, 0608056 16 001150 11791116589 [1111)5 ০০21৫ 
185. ০01107010001% 50966776109 71806 ৪০1, 7301 19168119010 
10810 17661017180 87 ১0০]. 25591001. [1 5177]915 0910160 11791 111৩ 
50776 [11115 00010 1786 ০017118010101% ১৫০0০100105 10803 20011 11 
11011 “81 (170 9:8100 11719. 

10505 006 00868 0105 অ৪5 71051081৬৪১ 0106 20 1110 ১০7৩ 
11110 006 021 2. 9৬ 01690. 4১00. 10900. 00890101207 9০০ 0/০১- 
11011 1110 10955110111 01169] 0108155. 4110 1 85 4১1156008 171715617 
ঞ (01010012107 0116818500 10510, ৬1110 80090. 1190 ০01 691 011817511 
(116 ০0108080001 ১6৪1৫070005 7105 08. 05 21 5০০১৪1৬৩ 
10116101511 10 /০১ 100৬10 0161 1 0577 17615 2174 110৮/ 15 101 
11010. ৭ ৪ 

কোনো বস্ত একই সময়ে চলমান এবং অচল, 0710+115 ও 2 1৩9 দুইই হাতে 
পারে না। যদি কেউ মনে করে এ হতে পারে, তবে পরিবর্তনকে অগ্ীকাঁর 
করতে হবে তার । কারণ সত্যিকার পরিবর্তন তাহলে অসম্ভব হয়ে যাবে। 
1/00/০6-এর ভাঁষায়ই বলা যেতে পাবে । 

১৭৪, 2171165 45106015 ০) 101216061061 71167101157. 
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গুনে 6৬61 0601106 016501017 01061960900 11) 2 06117106 561199, 2৮৯ 

(0 11760061 2, 8156] 011218,066115010 801201163 60 ৪. 190 ০৮9০৮ ৬/৩ 

11056 16101 61661 5 01 180 3 ৮10 02111101 2189ড101 3 2100. [0.১ ১৭৫ 

কিন্তু 216)01810/ বলতে চান 55 270 100 একই সঙ্গে বলা যেতে পারে। 

তার মতে “595 15 170 ঞ]10ু 1109 15 595 অথচ 10919107900% এব কোনে! 

শ্রম।ণই দিতে পারেন নি। হেগেলেরই মতে ছুটে মাঁমুলী দৃষ্টান্ত দিয়েছেন 
যাতে 01016 0601 বে আনা হয় নি এবং বিশ্লেষণ করলে যা একেবারেই ধোপে 

টেকেনা। 

৩. 116107917709৬-এব তৃতীয় বন্তবা আরও চমংকার । গতিতত্ব বোঝাতে 

গিয়ে তাকে শেষটায় 1:01779] 1.0510কেও স্বীকার করতে হয়েছে ৷ 5917779] 

1.9£10-এর ন।তিগুলে।ও খাটবে এবং কতক গুলে! জায়গায় খাটবে ডায়ালেক- 

টিকের স্ববিরোধ । তবে 7151078100৬ অবশ্ঠ এই ঢুইয্লের মধো ডায়ালেকটিককেই 
বা।পকতর এবং মৌলিখ লজিক বলে নিদেশ করেছেন এবং ঢ01008] 10510 

হচ্ছে, তার মতে ডায়ালেকটিক লজিকেরই একট দৃষ্টান্ত বাঁ 5990191 ০৪১০ 

মীত্র। এই নূতন তত্ব তিনি নিম্মলিখিত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । 

91151 হচ্ছে অনাদি, এবং 188061-এর পরিবর্তন হচ্ছে, সেও অনাদি 

অফুরন্ত গতিতে । কিন্তু গতির ফলে এই 7790৩-এর কণিক। গুলো (7791৩- 

০0105) সর্বদাই পরস্পরের সঙ্গে সমবেত হয়ে এক-একটা বস্তুরূপে দাঁন। বেধে 

চাচ্ছে । এই বস্তু গুলে! মোট।মুটি ভাবে কিছুকাঁলেব জন্থা স্থায়ী হচ্ছে এবং যতক্ষণ 

তার] স্থায়ী (308016) থ।কছে এবং নিজের বরূপকে হারিয়ে ফেলছে নাঃ ততক্ষণ 

ভাঁদের সম্বন্ধে 701007211.0510-এর নীতি'গ্ুলোই খাটবে ৷ 016100010৬-এর 

ভাষায়: 

13010 016 10101608116 01171816611] 771011011, 080010105 90111091090 

010 5৬10 2100197 [011] 0910911) 0010091178010175 : 01085) 001609, 5101) 

001710109010115 216 01911510151190 09 17010 01 1553 7791190. $01101 ; 

[105৮ 65150 0012, 10176] 01 51016010019, &10. 0161. 19819092160 0 

161)19020 0৮ 0111915... 706 89 9001) 25 2 [271100181 (9111000181 0017- 

011911017 0£178100611795 ০0171917100 9501551790 85 2. 19510 01110 ০%৩1- 

[181 11106771617 0117780091১ 210 29 10105 85 11195 0৮০ 01520198120 

নিত 1 শশী প্লাস 

১৭৫, [07061%156),577518771 01 1.09/0. 
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0৮/115 (0 006 52176 71061716101) (16 0696101, 01105 6315691106 11115( 

11906558111 06 50160 £]) ৪ 00516156 5610756.৮ ১৭৬ 

যতক্ষণ বস্তুটি একটি বিশিষ্ট সত্ব। হিসেবে থাকছে, যতক্ষণ বস্তুটি লোপ পায়নি, 
“185 170 ৫1581019816" ততক্ষণ এর সম্বন্ধে সঠিক জবাব দিতেই হবে ১ অর্থাৎ 

£1 কিংব! ন।, একটি বলতে হবে । ডায়ালেকটিকের কায়দায় ছুটে।ই একসঙ্গে 

বললে চলবে না । যেমন প্লেখানভ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন | যদি কেউ জিজ্জেস করে 

৫1705 গ্রহটি আছে কি না, তবে বাবন। দ্বিধায় বলতে হবে “ই£1", যদি কেউ 
“তমনি জিজ্ঞেস করে ভূত আছে কি না, তবে অসংকোঁচে বলতে হবে “না?! 
'কস্ত কেন? 1510190009৬ জব!ব দিয়েছেন : 

“16 7779005 1101 ৮4116], ৬৩ 216 00170610164 ৮4101) 01510110% ০০)০০০, 

৮6 11101515 111 001 00100701715 2০091111167, 00110 0110 ৪০০৮০-17161- 

10176 17110 01 000910১2770 1010151 11) £01619,1 00101] 10 1) 

(0170011761709] 12/5 01 01,001). 117 0786 00119811 (11616 1019৬2115 09 

10177018, 81608,010 60 73911506115 “5৩5 15 65 81070 110 15 10,১৭1 

[161018189% জলের মতন বুঝিয়ে গেছেন, কিন্ত আমাদের খটকা লেগেই 

«[কছে, সংশয়ের নিরসন হচ্ছে ন। | শাব মতে ৫1501110/ 09৮)০০% হলেই. তার 

কম্বন্ধে ডাঁয়ালেকটিক বিকল । তিনি 0150001 বস্তু বলতে কী বে।বঝেন ত। বলেন 

'ন কোথাও । পরে আবার তিনি বলেছেন : 

“৬1700 46 210 25160 £& 0019১1017৪১ 10 0176 16211 01 ৪1) 90)০৩1 

$/1101 211920 98150 6 11015 219 2 [)09101%6 2179/91:, আরে 

বলছেন: 

£[0 €০1% 0601719 01630101) 2১ 10 ৮/11611161 27. 00160 117১ [1015 

011812,066115110 01 11101, ৬/০ 10105 10500110 ৮/11) £ 9০3 0] 170. 45 00 

(1196 11616 0 02 1109 ৫0001 ৮119509011১ 1৮ 

যদি কোনো বস্ত সত্যি সত্যি আস্তিত্বশীল হয়ে থকে, তবে তার সম্বন্ধে বলতেই 

হবেসে আছে । তেমাঁন যদি কোনে! বস্তর কোনে গুণ 0081801671500 থেকে 

“কে, সেই গুণ সম্বন্ধেও বলতে হবে যে গুণটি আছে । এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, 

+191100. ০১1০০৮-এর মানে তব মতে কি? যদি এর মানে অপরিবর্তনশীল 

১৭৬, ১161078100৬, 101৫. 

১৭৭ 116107400৬১ 1714. 

১৭৮, [১16111200) 11012. 



২০০ হেগেলীয় দর্শন 

বা স্থায়ীবস্ত হয়, তবে 716111970%-এর কথা ঠিক নয়। কারণ বিজ্ঞান এবং 
7১161118100%-এর ডায়ালেকটক এই দুইই বলেষে জগতের সকল বস্তুই নিত্য 

পরিবতনশীল। যদি তাইই হয়, তবে তো [0179] [,081০-এর কোনো স্থানই 

নেই সংসারে । কারণ 22191118170-এর কথায়, যে বস্তুটি “10 116 ০0156 01 

19০01711 এবং যে গুণটিকে কোনো বস্ত 1] 016 200 01 105119... 0] 11) 

[119 ০061156 ০ 20000111170...” সেইবস্ত ও গুণ সম্বন্ধে 1001072] 1,0510 

বেকার । আমরা জানি এবং [১1০111810% অন্যত্র ঘোষণা করেছেন যে জগতের 

বন্তুপ্ুলো অহরহ পরিবতিত হচ্ছে অর্থাধ “৭ 016 ০0158 06 ৮9০017010,) 

কাজেই চ0[]18] [:0810 এর স্থান কোথায় ? 

এর একটা জবাব পরে [161012159% দিয়েছেন | যতক্ষণ জড়কণাঁর সমবাঁয়টি 

ঠিক আগেকার সমবায়ই থেকে যাঁয় ততক্ষণ [20107] ].0810 খাটবে। আবী 

পরিবতন হতে হতে যখন দেখা যাবে যে গভ'র রূপে তারা বদলে গেছে এবং 

আগেকার মতন সমবায় আর নেই, তখন 701816010 লজিকের এখ তিয়ারে তার: 

পড়বে । 

“116 0017011911015 ড11)101. ৬/০ 51058100185 01605 4০ 1061173- 

161011) 11) & 51916 01117016 01 1959 18110 01721706.. 1) [10190101010 85 

৯10 ০০010109010] 1610811) (110 82110 ০0771012010, ৬০ ০081) 00050 

070] 11) 20001081706 ৮/10)) 1076 101170194০9 15 ০$ 880. 110 19 110, 

301 11 [07010701017 85 00769 01286 69 2 00100 11 ৮1010] 01169 ০১১৫ 

(06015 25 (017719115, ৮/০ 17851 20921 19 016 10810 01 0010112010- 

10755571 

এ সম্বন্ধে আমাদের প্রথম অ।পাতী এই যে কোনো! সমবায় বা বস্তই কখনোই 

*৯৪]05 00770112010 থাকে না । ভবে যদি বেশি বা কম স্থায়িত্ব বলে একট 

পার্থকা কর। তয় তবে [21010)900% হয়তে। নলতে পারেন থে “বেশী” স্থায়ী হলে 

তাকে £0117781 1.010-এর অন্তর্গত ধরা হবে । আগেও বস্তুর 17016 01 1653 

11211060 5০01111%*র উল্লেখ তিনি করেছেন । কিন্তু চ101071)0৬-এর এ পার্থক্য 

নিতীন্ত মনগড়া বই আর কিছু নয় । “71010 07 1655 171811560 9011011%” যেমন 

অম্প্ট, তেমন অম্পফ্ট “০6859 €0 715 89001110119.” বস্তুগুলো প্রতি পলে 

পরিবণ্তিত হয়ে চলেছে, সৃস্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে চলেছে অবিআস্ত গতিতে । ঠিক কোন 

১৭০ 1১150009170৬, 1014. 
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মৃছ্ুতে' বস্তটি আর আগেকার মতন নেই ০০98550 (9 6515 23 [0171011১ 

বলা যেতেপারে? প্রত্যেক মুহুতেই সে আগের মৃহুতের স্বরূপ থেকে ভিন্ন, 'প্রতোল' 

মৃহর্তেই সে তার পূর্বের দপ থেকে পৃথক ও নতুন, /০68520. €০0 6819 2১ 

10176119". পরিবর্তনের কোন্ ডিগ্রিতে এসে পৌছলে তাকে পুৰ সততা থেবে, 

বিভিন্ন বব? কাঁজেই একটা বস্তু যখন বিশেষ রূপে পরিবত্তিত হয় নি, তগন 

তাকে ঢ01]181 1.9510 দিয়েই বিচার করতে হবে এবং ঘখন থেকে তার পরিবহন 

খুব গভীর ও ম্প্ট, তখন থেকে তাকে বুঝতে হলে ডায়।লেকটিকের আশ্রয় নি 

হবে। 719107810৬-এর বক্তব্যের মানে ত। হলে এই হয় যে পরিবতন যতন্ষ- 

চোখে তেমন ধর! ন। পডে ততক্ষণ ত।কে “সেই শক্ত? (976 00108) বালে 

ধরতে হবে ? এবং যেই মাত্র পরিবতন আমাদের চেখে ধরা পড়তে শুরু করণে 

তখন থেকে বলতে হবে বস্তটি আগেকার বস্থ বটে এবং আগেকার বস্ নয় এ 

বটে (581776 01106 270 1101 06 ১৪716 (11110) | 

এ রকম অর্থ করলে [1910190৩%-এর বক্তব্য বিজ্ঞ।নের বিরোধী হয়ে দাড়ায়. 

ধরণ বিজ্ঞানের সিদ্ধীন্ত হচ্ছে এই যে জগতেব সকল বস্থট প্রতোক মুতে বদলে 

খাচ্ছে এবং কোনো সময়েই একটি বস্ত ঠিক অবিকল বস্তি গাকচ্ছে ন'। তার”চুণ 

আর-একটা কথা আছে! [1910101709%-এর কথ! হেগেলায় এবং তথ' জভব!দয় 

।য়ালেকটিক নীতির বিরুদ্ধেই যায় । কারণ ডায়ালেকটিক নীতির সার কথ।ঈ 

হল এই যে জগতের সকল বস্ত্র সবক্ষণই ডায়ালেকটিকের প্রভাঁবাধীন, প্রতোক? 

বস্তুই প্রত্যেকটি মুহুতে নিজেকে 0880 বা ০07:0410 করছে | বিশ্বের সক 

সভ্ভইি চিরদিন স্ববিবৌধা, কাবণ সঞ্ল সত্তাই অবির।|ম পরিবতনের মধ্য দিয়ে 

চলেছে । কাজেই £1018100% যে আবার কোনো অবস্থায় বস্তগতলোকে বশ 

পরিবর্তনশীল বলে স্থায়ী ধরে নিয়েছেন এবং তার! ডায়।লেকাটিকের বাইরে বলে 

ব'ল্পন। করেছেন, এ তত্ব তীব স্বকীয় মতবাঁদকেই খণ্ডিত করছে। 

কিন্তু [101810% যখন বলেছেন 501779] [,0£16 আবার ডায়ালেন- 

টিকেরই একটা 1খশেষ অবস্থ। মাত্র, তখন তীর বক্তব্য একেবারেই হেয়ালী হয়ে 

দভিয়েছে। তার কথায় “ন05 85 11001019152. 5109019] 0856 01 710%৩- 

[01015 50 01190511110 ০9010017710 ৮10) 010 19195 01 00177721 10910 

(11. ০0000170169 ৮/10) 01০ [01709706110] 12/9 ০0010908170) 15 2. 5060121 

0896 01 01816001081 11109019110. ১৮ 

১৮০, ০১161072100, 111৫. 



২০১ হেগেলীয় দশন 

এখানে [১161079110%-এর এই দাবি বিষ্ময়কর | 11)61018 এবং 110%011610(- 

এর যে সম্পর্ক, 01709] 1081০ এবং ডাক্লালেকটিকের মধ্যে কি সেই রকমের 

সম্পর্ক? [09008 এক ধরনের 170910610(-এরই নাম ,__ কাছেই [17018 
একটি 9960191 ০859 হতে পারে । কিন্তু [01178] [0,050 কি ডায়ালেকটিক 

শ্রেণীরই তন্তভূক্ত? এদের মধ্যে কোথায়ই বা সাদৃশ্ত আছে এবং কোথায়ই বা 
সাধন রয়েছে যার জোরে পুরোনে। নীতিগুলোকেও এক বিশেষ ধরনের ডাক 

েকটিক বলা চলে? হেগেল চ০০৪] 7০81-এর নীতি-তিনাটর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 

“ঘাঁষণ! করেই তার ডায়(লেকটিক লজিকের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। জগতের সবত্র 

সর্বক্ইলেই ০0080101101 অবাাহত হয়ে আছে, এই ততুই ন। 10181601-এব 

প্রাণ? তাহলে 1011781 1-0810 ডাঁয়ালেকটিকেরই বিশেষ একট। অবস্থ! মাত্র 

শী করে হতে পাবে ? 

দ্বিতীয়ত, 01778] ].05।.কে দে।ষ দেয়! হয় এই বলে যে 10919 বস্তগুলে॥ে 

[স্থতিশীল ও স্থাণুবং ধরে নেয় বলেই বস্তর পরিবঙন সত্তেও 116170০2] বলে মনে 
বরে। আদতে 1৫9119 বলে কোনো জিনিস সংসারে নেই, কারণ সব বস্তুই 

প্রিবতিত হচ্ছে । কিন্তু একথার জবাবে বল! চলে যে 6০1008]1 [.081০-এর 

ওপরে এই দোষারোপ অন্তায় ও ভিত্তিহীন । পুরোনে। লজিক যা বলেনি তাকে 

তাঁর ওপরে আরোপ করে তারপরে তাঁকে অনুযোগ দেওয়। অযৌক্তিক । 7০৫- 

172] 1,051 পরিবতনকে স্বীকার করে না, একথ! মিথা) 1 [01791 [,081০-এর 

14010019 মানে 58০০9০91%০ মুহুতের [0610119 নয়! ৯2176 মুতের 

[1670. [২2107 15 91 বললে এইমাত্র বুঝতে তবে : ঠিক যে মুতে রামকে 

বাম বলা হ'ল ঠিক সেই মুহুতে সে “রামই” » পরের মুহুতে নয়। এবং সেই 
মুতে তাকে 0০৫-7২21) বল। নিষিদ্ধ । কিন্তু 7০17721 7-০81০-এর একথা স্বীকার 

করতে বাধ। নেই ফে 507096991৮6 1110117615-এ রাম পরিবতিত হচ্ছে সুতরাং 

রাম ঠিক সেই অবিকল রাম নয় । [২৪1] 19 1)0% ডিএ, একথা 90008951$৩ 

11017167205-এ খাঁটে । তারপরে এ-তত্বটুকুও লক্ষ্য করতে হবে যে 505985510 

1101101805-এ3ও যে বলেছি 1২817151701 [2111 এখানেও রাম নয় (0৫-২917) 

মানে “ঠিক” অবিকল আগেকার 1২? নয়। রামের সম্পূর্ণ 1998100 হয় 

নি এখানে । রামের কতকগুলে৷ ৫596০ বদল হয়ে গেছে যেমন, তেমনি 

কতকগুলো ৪5০০(-এ রামের পরিবর্তন হয় নি; রাম সেই রামই বজায় আছে । 



হেগেলীয় দর্শন ২০৩ 

খে 85১6০এ পরিবওন হয় নি, সেই ৪92৩০%-এ রাম রাঁমই আছে (এা। 19 [210) 

এবং যে 890৩০ রাম পরিবতিত হয়েছে সেই 8906০ রাম রাম নয় (২1) 7 
101 [২8111). কাঁজেই 7017021 [.051০-এর মতে [২৪] কতকগুলে। 501০০95১1 

100010191715-এ কতক গুলো 25০ ঠিক অশগেকার রাঁম নয় । রামের পরিবর্তন 

হয়েছে । সুতরাং 1:09] 1081০ পরিবতনকে স্বীকার করে না এবং 109701105 

বস্তগুলোকে স্থাধুবং ধরে নেয় (0155 000. 11) [60056) এই অভিযোগের 

কোনোই ভিত্তি নেই । 6০009] 1,061 কখনো! বস্তুকে 1111150০9১9 ধরে 

নেয় না। 

বরং ডাঁয়।লেকটিকের সমর্থকের। যে বলেন বস্ত গুলোর [61809 ও (2710০0- 

119 1610956 . আপেক্ষিক বা সাময়িক স্থায়িত্ব ) স্বকার করে নিয়ে 01781 

!-০%16কেও কিছুক্ষণের জন্য স্বীকার করা চলে, একথা অমূলক ! এবং অবিশ্রান্ত 
গতির মাঝখানে এ সাময়িক ব। অ|পেক্ষিক [5095০ গতিরই একটা অংশমাত্র ও 

*য়ালেকটিকেরই অবস্থান্তর মাত্র, তাদের এই মত সমন অল.ক। কারণ 90০১০ 

খে নে সময়েই নেই , সাময়িক ভাবেও ন।। আর আপেক্ষিক 160056 আসলে 

150096 নয় । আদতে গতিই । 16099 বস্তুট। কল্পন। এবং 90110 মখন্র। 

ধ/জেই তাদের এই দাঁবি, যে 70108] 1,090 ডায়ালেকটিকেরই অবস্থা বিশেষ, 

নিতান্ত অসংগত । বিশেষত এই ঢুই ধরনের 1080কেই অ।পস করে প্রকারান্তরে 

স্বীকার করে নেওয়া তাদের 110091515181)09র দৃষ্টান্ত বই আর কিছু নয়। 

এখানে &:০17010%-এর একট। উক্তি তুলে দিচ্ছি যাতে তিনিও [216)01879%-এর 
মতের প্রতিধ্বনি করেছেন : 

125 06 01916010105 816 015(110601151160 11 0115 ৬/% টিটো) (176 

00010950815 2100 ৮/911-0070%]. 18/5 01 00118] 10510 116 10510 ০01 

1051101$, 616 19/5 ০01 ০0100801061017) 2110 107০ 12%/ 01 1116 650109101 91 

1116 117170. 11116 18504021060 19%/ 201109 60 1101115 20 1009085569 11) 

(11611 ০0901101916 [01705 85 16016 ৮9015 11) ৪ 50 01 10109০,, ১৮ ১ 

এখানে $5017700৮, ডায়ালেকটিকের সঙ্গে 0011781 1981০-এর পার্থক্যের 

কথ।ই বলেছেন। তাদের ছুইয়ের প্রকৃতি এবং প্রক্রিয়। দুই-ই বিপরীত ; একটি 
দেখে পরিবর্তনই বস্ধর স্বরূপ, অপরের চোঁথে বস্ত হচ্ছে অপবিবর্তনীয় ; কিন্ত 
এর পরেই আছে : 

১৮১১ 1%50070108165 ০01 1930, 10 260 



১০৪ হেগেলীয় দর্শন 

“800 1015 17801019 ৯0100517119 00 589 10401 8900৮ 01715 00 ১৪১ 

11121 10000171706 11 0116 ৮/0110 15 11) 25010665 10100956170 11790 606 ৮61 

00106101101) 01 16100561795 2.16121010], ৪110 0010010101)91177621105) 65105 

00]9 8 10211100181 2170 01010091271 1021 01 710101010... 17010 0116 0001171 

€1 ৮1০ 01 01216011091] 17126510911517, 0116 125 01 10110911010 01৩ 

0115 72101001217 11850910065 01 016 1855 01 019190010 10210. ১৮ ২ 

প্রত উক্তিটির সঙ্গে 101010%-এর দ্বিতীয় উক্তিটির সংগতি নেই ১ এএ 

অসংগতি কোথায় একটু আগেই আলোচনা করা হয়েছে। 101778]140£1-বে 
ডায়ালেকটিকেরই বিশেষ একটি অবস্থা বল হয়েছে, মুলত একেবারে বিভিন্ন । 

কিন্ত পরক্ষণেই আবার বলা হচ্ছে যে এরা পরম্পর-বিরোধা ! 

"10 ৮6 566 1118 006 18৮5 01 018150610 01001: [8016211) [70177 
11 18৬5 01 10777)2] 10510..১১৮৩ 

9. 19101178170%-এর চতুর্থ বক্তব্যও বিচিত্রতব । চ01717181 1,0810 এব 

ডায়ালেকটিকের এই অভূতপূব আপস আরো একটি ক্ষেত্রেও প্রমাণিত হচ্ছে । 

71619110% বলেন, 1700100-এর বেলায়ও 79172] 19610 কখনো কথনে। 

খাটবে ! সবাই জানে, উত্তাপ, 158 একরকমের গতি (0709%67751)6) 7 তবে 

সাধারণ গৃতি অর্থাং বস্তর বেগ (09017810108] [109৬০10017) অর উত্তাপ, ছুটে 

আলাদ" আলাদা! ধরনের গতি (0009০170170) | [1910721009৮ বলেছেন, যখন এব - 

বকষ্ষের গতি অন্যরকমের গতিতে পরিণত হয়, তখন ডায়ালেকটিক নীতি খাটে 

না । যেমন 10760178101021 71090100 ষখন 17621-এ পরিণত হয়, তখন 07৮০1৮55- 

এর পুরোনো নীতি অনুসারে বলতে হবে “এই গতি হয় 77601817109] 170111)]) 

_না-হয়-_ উত্তাপ, এখনে ইহা উত্তাপও বটে এবং উত্তাপ নও বে (1! 

7১168 211. 10760118101] 17091101 09০91) একথ! বলা চলবে ন।! 

“1120. ৮০178৬60009 ৮10) 016 70955880 707) 01068 1010 01 

11100111600 19 90001167015 05 529, %/107 016 1095546৩ 0010 70601- 

10108] 17801716110 0 1710410) %%০ 0109 21509 1799.501 1] 20901091900 ৮10] 

[00005655 00109161008] 1016. ৬/০ 17005 52 5015 1000 01 1170001) 

19 61600 11620 01 6156 11901187109] 10021761 01 0156- 910 950 07. 

11796 15 00519153061 5০১ 1 510121565 0)90 06 01742170109] 15 

১৮২, 4612, 0,269 

১৮৩, 010810৬, 128)100108165 07 1930, 0. 261 



হেগেলীয় দশ ন টার 

(1 10111158] 10810 876, 41011]. 0911811) 1111115, 01011159019 31৯৪) (6৮ 

111011010১৮ ৪ 

এখানেও 7151112119৬ পরিষ্কার কবে বলেন নি 17001011-এর ক্ষ ব কেন 

৬রালেকটিক খাটবে না। শুধু 786 15 09০৮195 এই একটি কথা বলে ক্ষান্ত 

হয়েছেন । ডাঁয়/লেকটিকের মুল নতি অনুসারে সকল রকমের 770৬6100004 

ঈবিরৌধ আছে এবং ডায়ালেকটিকও কাঁজেই খাটবে ! 12610710৮ এব উপরের 
উক্তিটি ডায়ালেকটিকের মুল নীতির বিরোধী নয় কি » 

তারপরে আরে দেখা যাচ্ছে যে ডায়ালেকটিক তাহলে 1 0117101 1:01৮এর 

পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারছে ন।। অধিক সংখ।ক স্থখনে ও বা।পারেই 2০001 

1.0%1০-এর আধিপত্য অব্যাহত আছে তা হলে, যে-সব বন্ধ লন শীল নয় বলে 

এ।পাঁতদৃষ্টিতে মনে হয়, সেই-সব বস্তুর বেলায় যেমন পুবে।নো লঙ্ষিংকর মুল- 

নাতিগুলে। খ।টবে) তেমনি অনেক ক্ষেত্রে 1709৬9770101-এধ “বলায় ও েহ বভ- 

নন্দিত নীতিগুলোই খাটবে : 

1716117319%-এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই । 

10110 1106191006 0006 71010 1৯ 41) 019100175 0৬০৬৯ 176) ৯11১0:0৯১ 

[9000)01| 1081৮, 00 109101% 001011%65 0176 17৬/5 07 1011770011010 92 ঢা 

01501000 ৮91006 ৮1101) 176191151০5 1795৩ 05011196419 1076], ১০ 

[১191078770৬ নরম সুরে বলেছেন, 1017770110১) সস্থান্ধে মাপা শপ এই 

(ষে তার /১5০01819 ব। সবকালী'ন মূল্য ও প্রয়োগ হতে পার না। ককীনলে। কৌ ুনা। 

ক্ষেত্রে ডায়!লেকটিকের আধিপতা স্ীক1র করতে হবে। আমরা এর জবাব 

এ।গেই দিয়েছি । কোনো ক্ষেত্রেই যে ভায়।লেকটিকের হেছগলীয় ধরনটি খাটে ন। 

এবং সবত্রই যে .[01191 [.0£1০-এর মুল নতি তিনটি অপরিবর্জনীক্প, এ কগা! 

আমরা আগেই প্রম।ণ করেছি । 16০91709] 1,0/1০-এর নীতিগুলোকে বাদ দিয়ে 

ম1নবজীবনের কোনে চিন্তা! কৌনে। মনন ও কোনো ব্যাপারই যুক্তিসংগঞ্চ ভাবে 

কার্করী হতে পারে না ।  0160)700% এর আগেই বলেছেন : 

£ড1)115 55908 00 016 1070910161019] 13/5 01 00117811985 0179 

17017795 ৮/17101115 00611 006, ৬6. 17005 161116170৩1 000 0699 194১ 

১৮৪, 1916100970৬, 161৫ 

১৮৪, 0916100000১ 115 
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916 01019 2110 ৮/10)11) ০001091 1110165, /101)111 1110105 51010) 1886 0১ 

766 109 18 100171856 21509 €0 ৫18190110.7১১৮৬ 

লজিকের রাজ্যে এই ছেরাজ্য যুক্তির ক্ষেত্রে অচল এ আমরা আগেই 

দেখিয়েছি । ০0181 1981০-কে মন-রাখা গোছের একট্রু আংশিক আনুগতা 

দিলেও ডায়ালেকটিকের কোনো প্রমাণই [161190% উপস্থিত করেন নি। তাব 

অ।সল প্রতিপাদ্য যে বস্ত তাকে যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ না করে তিনি কেবল 

কয়েকট বিঘোষণা করেছেন মাত্র! কেবল বিঘোষণা দ্বার! কোনো সিদ্ধান্ত 

প্রমাণিত হয় না। 
“11780 07010190 158, 00901180106101) 11] 20101010, 9170 11186) 001)১- 

00610101, 075 001709171610091 19৮/১ 01100117181 10810 ০7171710109 01)1)116,] 

51 

এই তন্ত্র বা সিদ্ধান্তকে তার প্রবন্ধের কোথাও তিনি শ্রম।ণ করেন নি । আগা- 

গোড়া কেবল এই তত্বের পুনবচন।ই করেছেন । আমরা হেগেলের যুক্তিগুলো ব 

প্রসঙ্গে এ তত্বের পুরোপুরি বিচার করেছি এবং দেখিয়েছি যে 77091107-এব 

ক্ষেত্রেও ডায়ালেকটিকের দাবি অযৌক্তিক ও অবাস্তব ভুল ধারণার ওপরে এনং 

অর্থ ও ভাষাগত বিভ্রাটের ওপরে নির করছে । 

আগে বলা হয়েছে মাঝ্স কে।এ।ও ডায়ালেকটিক সম্বন্ধে বিস্তৃত অলোচন 

করেন নি। এঙ্গেলস্ই এ-সম্বদ্ধে উর তিনখ।ন। বইয়ে খ।নিকট। বিস্তৃত অ।লোচন! 

করেছেন । অপর সমর্কগণ সবাই এঙ্গেলস্কেই অনুসরণ করেছেন । অনুমেধিন 

এবং অনুভাষণ করেছেন । তারপরে ১৯৩০ সনে 25107919815 ০/ 1930 নামণ- 

সংগ্রহ-গ্রন্থে কে. এন. কনিলভ বিস্তৃত প্রবন্ধে ডাঁয়ালেক্টিক সম্বন্ধে কিছুটি আলো।- 

চনা করেছেন। এ প্রবন্ধে অগাগোড়াই এঙ্গেলদৃ-এর উক্তি গুলির পুনরুক্তি বর. 

হয়েছে মাত্র; তবে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত যোগ করা হয়েছে আধুনিক মনোবিজ্ঞান 

খেকে । আমর' নতুন দৃষ্টান্ত গুলিকে বিচার ও পরীক্ষ। করে দেখব । এদের দ্বার 

কোনে! নতুনতর আলোকপাত হয়েছে কি ন। ডায়লেকটিক লজিকের ওপরে | 

কনিলভের (1.০920110%) প্রবন্ধকে বিচার করবার কারণ এই প্রবন্ধ অতি আধুনিক 
এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সমর্থন ডাঁয়।লেকটিক পেয়েছে বলে এই প্রবন্ধ দাবি করে। 

এঙ্গেলসূ ডায়লেকটিকের তিনটে সৃত্রকে সব চাইতে মৌলিক ও গুরুতর বলে 

১৮৬, 915100200৬9 1014 

১৮৭, 0১16100200১ 1914 



হেগেলীয় দর্শন ২০৭ 

মনে করেন। ডাঁয়ালেকটিকের এই তিনটে প্রধান সূত্র হচ্ছে : ১. 7099] [010- 

(80101) 01 00100951699, ২. ০8601) 01190891101 এবং ৩. 210500070- 

(00007 002100169 1060 00911 200. 1০6 9158 | আমরা একটা একট! 

করে তিনটে সূত্রকে বিচাঁর করছি। 

১. 110697209026101) 0৫ 00019095169 : 

এই সূত্রের সব চাইতে ভালে! ব্যাখ্য। লেনিন করেছেন । টার মতে এই নীতি 

হচ্ছে ডায়ালেকটিকের সর্ব প্রধান নীতি এবং এই নীতি তিনি তেগেলকে অনুবর্ঠন 

করেই ব্যাখ্যা করেছেন । তীর ভাষায় : 

1076 01101020101 01110109200 01610101600 0115 001/112010- 

(015 12115 15 0170 11011 [90116 0100 01 1116 99591101815) 0176 01 016 011191 

16106 076 171101091-- 06001191665 01 [92001:05 0 41910011১. 

11715 15 110%॥ 17961 ৬16৬৮৩৩0709 00950101.. [100 10011169 06 01100516৩, 

€017 78019, 07617 40116) 15 079 19005101001; 01 ০0091110010001%, 

710102119 ০০10101170, 01910095119 (01016110199 11) 21] [0119 1110110170170, 21701 

[770065505০0 1120110, 91)1110 200 9001619.+১৮৮ 

এখানে সকল সত্বাই দ্বিধাবিভক্ত বলে কল্পন| করা হয়েছে এবং দুইয়ের মধো 

প্রথর বিরুদ্ধতা আছে, এ-কথাও উল্লেখ করা হয়েছে । যখন হেগেলেব মতকেই 

সমর্থন করা হচ্ছে তখন এই সুত্র যে [2৬ 01 10017615210 ০09002010101017 

এর বিবৌধী সেই কথাটাই বোঝা যাচ্ছে ।  %10611016% 01 0101905819১ শবদট।ই 

[01081 [.0£1০-এর মূলনীতিকে অস্বীকার করছে । এখানে ০9021907 

ম।নে সম্পূর্নবপে বিপরীত । [01078] [:081০-এর পরিভাষায় ০০7৪5 বললে 

যা বোঝা যায়, এ তাই। %762119 1280100108" কথাটায় আরো স্পষ্ট 

হয়েছে এই তত্ব যে একটির অস্তিত্ব অপরের নাস্তিত্বকে সূচিত করে । তবুও 'এই 

ত্র এই রকমের পরম্পরবিরোধী দুটো সংজ্ঞাকে 10971008] বলে নির্দেশ করছে। 

“[ও এবং [5 0706 একই সঙ্গে হতে পারে । অর্থাত, 70109] 10816-কে, 

সজোরে এবং সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হচ্ছে। কনিলভ (0.01119) এই কথার 

প্রতিধ্বনি করে বলেছেন যে এঙ্গেলস-এর দৃষ্টান্তগুলি থেকেই এই সূত্রের অকাটা 

প্রমাণ পাওয়া গেছে। 

51015 01581 [0] 00915 851010169 (112 80109119 1601105 ৬117801 

১৮৮, (৫ 1 110৬, £25)/0/0102765 01 1930 0 255 
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62105 ৬/10) 11901011765 2100 91005 ৮1110) 016 0017101109190 10106180110 

01 509019] 116, 15 580012660 ৮1111 1711001201 1091190801010 01 01010051095." 

এঙ্সেলস দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, “820:800020” এবং 1608151017,,১৮৯ 

ক. “4৮ 01061111511 15 08590 0 0119 [0170110177618, 01 810800101 

070 16100151011) ১৯ 

সংকর্ষণ ও বিকর্ষণ যে স্ববিরোধেব দৃষ্টান্ত কী করে হয় বোঝা! ছুঙ্কর ৷ রাসা- 

নিক উপীদানগুলির মধ্যে ছুই রকমের সম্বন্ধ দেখা যায় । কোনো উপাদান 

,প্শানো উপাদানকে আকর্ষণ করে আবীর কোনে। উপাদানকে বিকর্ণ করে। 

ভায়ালেকটিক নীতি বলছে "8 07100 73159110170 1700 105911 2 016 510৩ 

(117৩, আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ পরম্পরবিরোৌধী বা 000688]19 6%01151%0 1 একই 

উপাদান একই সময়ে অন্ব কোনো উপাদানকে যদি আকর্ষণ ও বিকর্ষণ এই তুই-ই 

শরে, তবে ডাঁয়ালেকটিক ন'তি খাটবে । যে শক্তি আকিষণ, তাহাই 510)010৩- 

01151 বিকর্ষণও যদি হয়, তবেই এই নীতি সত্য হবে। কিন্ত রসায়নশাস্ত্ে 

অ।কর্ষণ ও বিকর্ষণ একই বস্ত, এমন কথা তো বলে ন।। ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদনের 

বেলায় এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আকর্ষণ ও বিকধণে এ ছুই শক্তি ক্রিয়। করতে পাঁরে, 

ধন্ত একই সময়ে একই বস্তুর সম্বন্ধে এই দুটো বিরুদ্ধ শক্তি কোনো বস্তুই প্রদশন 

বরে না। 

খ. কনিলভ বলেছেন : 258 00 01800159110, 070 91959199% [1001২ 

(1 11)5 99০017019৮৮ 01 01191990105 16 016 [0191)0176179. 01 1162, 2.0 

(1৩300. “17609080101 01011065995 00801551১0৮ 105 507 10200175, 

1918060 11) 1106 15911 50 01081 1116 15 91৮/455 011901517 8000% 11) 1918- 

(191) 6910 72৬01042010 79901 10701106011 10 00]া1 079 01091০-_ 

1020. 0179 010/৩0110 ০০1[:91091051017 96110615105 01715 0 11৩ 

1119205 0 016.+ 

এঙ্গেলস্ এখানে হেগেলের দৃষ্টান্তটিই নিয়েছেন এব তার কথারই 016... 

111৮01565 [2 /61]া) 01 06201) : ৬/91190৩, 1712 /.0£16 0/ 115851 [). 148) 

প্রতিধ্বনি করেছেন । কনিলভের কাছে য। "015০19১৮ 0:০০? বলে মনে হয়েছে, 

'তা যে ক ভ্রান্ত তা আমর। হেগেলের প্রসঙ্গেই দেখিয়েছি । ডায়ালেকটিক সৃত্র 

১৮৯১1007119, 4914 0256 

১৭০০ ০010110৬১11 0 259 
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অনুসারে হওয়া উচিত : 11 15 116 204 110 110 (75 4680) কিন্তু এঙ্গেলস্ 

নিজেই বলেছেন স্বত্যু হচ্ছে জীবনের 888০0198019 15581 ভবিষ্যৎ পরিণতি । 

জীবন ও মৃত্যু 106001081 হয় না এতে : 1416 ৪100 7680. একই সত্তা বা বস্ত 

নয়। জীবন সম্বন্ধে ভাবতে গেলে স্বত্যুর কথাও এসে পড়ে, কারণ এদের ছুই-এর 

সম্বন্ধ আছে। “সন্বন্ধ' থাকা আর “[417119” এক কথা নয় । এখ।নেও সেই একই 

পরিভাষা ও অর্থের ০0170510], ঘটেছে । 

গ. “১085516 0117616501 210 20201801010. (05615) : 

এই দৃষ্টীন্তটিকে কনিলভ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ব্যাখ্যা করেন নি । [7:০015 

এবং 80806861010 এ ছুটে! যে বিরুদ্ধ শক্তি, এ কথা স্বীকাষ নয়। 1[75760/5 

কোনো কোনো ক্ষেত্রে পারিপাশ্বিকের অনৃকুলও হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে 

বিরুদ্ধতার কথা খাটে ন!। 

তা ছাড়া 17919016% এবং ৪0281150101-এর মধ্যে ডায়ালেকটিক-ক থিত 

স্ববিরোধ কোথায় আছে ? যদি এদের একই সত্তা ধরি তবে তক্ষুনি তারা একই 

অর্থে ও কালে বিভিন্ন হতে পারে না । 
ঘ,. “0৮01 01171096170] & 00.011110110110.” (1275915) 

৬. 12008 & 0810151 : 

সমাজতত্ব ও অর্থনীতি থেকে কনিলভ দৃষ্টান্ত এনেছেন-_ 08131081 & 

18০11 মাঝ্সসও তার বইতে একে দৃষ্টান্ত হিসেবে দিয়েছেন। বস্ততপক্ষে 

মাঝের সমস্ত ডায়ালেকটিক দর্শনই এই দৃষ্টীন্তটিকে প্রমাণ করবর জন্যেই গৃহীত 
ও ব্যাখ্যাত হয়েছে । মাঝ্'-এর মতবাদে অর্থনীতিরই অদ্বিতীয় প্রাধান্য স্বীকৃত 

হয়েছে এবং অর্থনৈতিক জীবনের বিবর্তনে ০০07/810001/ দেখাবার জন্যেই 
ডায়।লেকটিক নাতিকে এতখানি সম্মান দেওয় হয়েছে । মাঝের এঁতিহোব 

ব্যাখ]।য় অর্থনৈতিক শ্রেণীবিরোধকেই সমীজবিবঙনের মূল' বল! হয়ে খাকে। সমা'জ- 

বিবতনে পৃথিবীর সবত্র শ্রেণীবিরোধের মধ্য দিয়েই ম।নুষ নৃতন নৃতন প্রতিষ্ঠান গে 

চলেছে এবং উচ্চ ও উচ্চতর সমাজ-ব্যবস্থ। সৃষ্টি করেছে। €012095165 শক্তিব 

উচ্চতর সামঞ্জদ্য-_ ইহাই সমজজীবনের মুলতত্ব । সমাজব্যাপারে এই ছন্দ্-সমন্বয় 

বা ডায়ালেকটিক দেখাতে মাকঝ্স' একে একটা বিশ্বজনীন নীতিতে পরিণত করেছেন, 
হেগেলকে অনুসরণ ক'রে । এঙ্গেলদ্-এর ভাষায় এই নীতি হলো! “12৮ ০1 

1106 15610191007 ০ 120016 11196079 & 010981৮ | প্রকৃতিরাজ্যে 

১৪ 
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_-জীববিজ্ঞানে বা জড়বিজ্ঞানে হেগেল কিংবা হেগেলীয়গণ এই নীতিকে অপপ্রয়োগ 

করেছেন, এ আমর! দেখেছি । মার্স সমাজবিজ্ঞানে এর যা প্রয়োগ করেছেন সে 

সম্পর্কে পরে বিস্তৃত আলোচনা! করব । এখন শুধু টার অর্থনীতির ক্ষেত্রে ডায়ী- 

লেকটিকের প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত হয়েছে কি না সেইটেই দেখব । 

এখানে একটা কথ। বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে । হেগেলীয় 512019515 ০? 

01190951655 ইত্যাদির আলোচনার সময়ে আমর। বলেছি যে জগতে ও মননক্ষেত্রে 

দুই রকমের সম্বন্ধই (161901071) আছে : 0151170177655 ও 01070051601) । কোনো 

কোনে ক্ষেত্রে যে 01000911101) নামক সম্বন্ধ রয়েছে, একথা সকলেই স্বীকার 

করবে । কিন্তু হেগেল এই 001১0510100-কে অছ্িতীয় এবং একমাত্র বিশ্বলোৌকিক 

তত্ব বলে দাবি করেন এবং বলেন সর্ধত্র সবকাঁলে সকল সত্তাই সকল সত্বীকে 

0900956 করছে । আমাদের আপত্তি হেগেলের এই ব্যাপক দাঁবির বিরুদ্ধে 

আর-একটি কথাও এখানে উল্লেখ করা দরকার । ডায়ালেকটিক নঁতি 

অনুসারে পরিবর্তন ব! গতি (7790197) যেখানে আছে, সেখানেই পরিবতনশীল 

বস্তুটি সম্বন্ধে পরম্পরবিরোধী উক্তি করা চলতে পারে, একই কাঁলে। 70117] 

[.0£1০"বলে পর পর কালে বিরুদ্ধ উক্তি করা চলতে পারে । একই কালে নয়। 

এখানে লক্ষ্য করবার এইটুকু আছে যে একটি বস্তর অন্তর্গত ভুটে! অংশ পরম্পব- 

বিরোধী হতে পারে, অর্থ।ং একই বস্তর ছুটে বিরুদ্ধ শক্তির স্থান হতে পারে। 

এ ক্ষেত্রে ৪% ০199101109র বাধা নেই । কারণ 18৮ ০01 10917019 200 

00108010119, বলে যে একই সত্তা সম্বন্ধে দুটো বিরুদ্ধ সংজ্ঞ। গ্রয়েগ কর। 

চলতে পারে নী । কিন্তু যেস্থানে দুটো! আলাদ! সত্ত। রয়েছে, তাঁদের বিরোধী 

হতে কোনো বাধা নেই । কোনে! মানুষের গায়ে সাদা এবং কালো, এই টো 

পরম্পরবিরোধী রঙ একই কালে বর্তমান থাকতে পারে । তারা পাশপাশি 

আছে । কিন্তু একই স্থানে, একই কালে সাদ? এবং “কাঁলো' দুই-ই হতে পাবে 

না। তা হলে 1:8%/ 911067010-র বাধা এসে উপস্থিত তয়। কাজেই দুটো 

বিরুদ্ধ বস্ত পাশাপাশি আলাদ আলাদা কোনে ব)(পকতর বস্তুর অংশ হিসেবে 

থাকলে সেখানে ডায়ালেকটিক নীতির কেনো! সম্পর্ক নেই। 

প্রফেসার ই. এফ.. ক্যারিটও (8.ঢ- 02716) এই তত্বটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 

করেছেন । তিনি 01'/2] [.০81০-এর এই তত্বটুকুকে বুঝিয়ে বলেছেন : 

4400 06 ০00196, 01 81 109 ০01 91077010601 8, 1101120 ৪.9816710101 
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৩21 2110 7105 0০ 006 ৬/1)101) 13 00100770101019 ০01 &, 86800106100 009 

0120৮ 01110 [0816 01 61617610616 11015 61271910 15 ৫15117121151760 25 

/ 0767 07210 001761 16106171 15 101-/৯.১,১৯২ 

বর্তমান দৃষ্টান্তের 1899: এবং ০৪131691কে ছুটো৷ পরম্পর-বিরোধী"সত্তা বলে 

স্বীকার করলেও হেগেলীয় ডায়ালেকটিক নীতি এখানে খাটে কিনা তাহণই 

আমাদের বিচার্য । বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার অন্তভূক্তি হয়ে এই দুটো! 0190511 

শ্রেণী মুখোমুখি হয়ে রয়েছে । সমাজ হচ্ছে ব্যাপক সতত! যার ছুটে! অংশ হচ্ছে 
1990101 ও ০9019] ৷ পরম্পর-বি রৌধী হলেও এরা আলাদ। আলাদ। সত্তা । 

কাজেই এদের পরম্পর-বিরোধে ডায়ালেকটিক নীতির কোনোই সম্পর্ক নেই। 

কারণ 41961010119 0010051065৮ এ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত । 1,704 এবং 0901021- 

এর তাদাত্য বা 1061111/ যদি প্রমাণ করতে পারা যেত, তবেই ডাঁয়।লেক- 

টিকের দৃষ্টান্ত বলে গ্র/হ্য হতে পারত । কাজেই সমাজের বুকে যে [5৪৮০৪ এবং 

911681-এর শ্রেণী-বিরে।ধ ঘটেছে, তাকে ডায়ালেকটিক 201911)900006101 01 

010009195-এর দৃক্ট।ন্ত বলা চলে না । 

তেমনি করে “1116 09101601010) 217)091)8 ০৪797681155, এবং 4[100911- 

8115010 ৮4815 091৮/691) 59091815 ০0101165" ইতাাদিও এই কারণে ডায়ালেক- 

টিককে প্রমাণ করছে না । 

চ. 17010917 [৯0:5017811 ; 015 81970 ৫ 1210%110101710101 : 

মানুষের চারাদকে রয়েছে তার পারিপাশ্থিক যার সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক 

বয়েছে মৃত্যুর আশে পর্যন্ত । এই দুই সত্তাই পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করছে এবং 

এই পারস্পরিক প্রভাবের ফলে উভয়েই ধিবতিত হচ্ছে! কনিলভ বলেন যে 
এই তত্বও ডাঁয়।লেকটিকেরই দৃষ্টান্ত । 

€৮]170 019190619 103 11010191704 8009%6 0110 [1191 16106001017 11) 

[05৮০1801098 21১0-১৯৩ 

কন্সিলভ (€ 8.010110% ) এই তত্বকে মনে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে প্রমাণ 

করেছেন : 1701790। 96118510901 হচ্ছে স্ববিরোধের জ্বলত্ত দৃষ্টান্ত । কন্নিলভ 

(01111109%) বলছেন : 

১৯২, 12, দে, 08170116, 44572015 0) 40121601126 14216772117. 

১৯৩, 010110৬) /)10/0/08725 ০91 4530 0. 256 
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[115 006961091 211565 : ৬1126 1000 017 505510 666৮/661 

01009591099 ০01801010105 01)6 10169 270 006 ৫9510110610 01 17112 

09150179116 2170 105 06178%1075 ৪170 11) ৬/1790 0]]া। 0095 11015 50:05919 

6%01655 15611 1... 006 51210117-001171 1169 1] 10 110061206101) 1101 

90110117011, 11)15 17661506101) 1729 06 1600060 10 016 5015516 

0 (৮০ 0009910% (61006170165, ড/11101) 11) (11611 0110 টি) ৮1)2 93 

০8]1 076 06118101 01 0116 1117)0 018201570,..2১১৯ ৪ 

পারিপাশ্থিকের সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষ চলছে, যাকে কগিলভ বলছেন 

4০0100011003 1106-00010% ০ 1021” কিন্তু এখানেও পুরবং একই 81190 

ঘটেছে । [10৮10101767 এবং 1)00708) 132150152110, এরা ছুটোই আলাদ।! 

আলাদা সত্ত।, এদের মধ্যে যদি বিরুদ্ধত! বা 90020951601. থেকেও থাকে, তবুও 

“60900 01 00100951165” নামক এঁক্য বা অভেদ কোথায় হচ্ছে এখানে ? 

একই বস্ত দুটে। বিরুদ্ধ সংজ্ঞার আঁধষ্ঠান এখানে কোথায় দেখতে পাচ্ছি? কনিলভ 
বলছেন [7007721) 83617951001 হচ্ছে সেই 10109 1 কিন্তু লু 11772) 0০119৬10] 

ছুটো 0019516 সত্তার অভেদ সূচিত করছে কি? মানুষের পরের ব্যবহার, 
তার 076৬10905 06178$1000, এবং €0%1010101)(-"এর প্রভাব, এই ছুইয়ের 

19501162171, “1২811 15 ২2) 270 1001-1217) 8 076 ১100 (1116 যখন 

বলি তখন [1065700176186101 বা 1061761 07 070005166$ স্পষ্ট । কিন্তু 

এখানে যদি 01820197) 16561 91100116561 একই কালে হতে পারত, তবে 

একে 186170-র দৃষ্টান্ত বলে মানা যেত। এখানে যে ব্যাপাঁরট হয়েছে সেটি 

হচ্ছে এই যে 06%1985 16178$1007-এর কিছুটা পরিবর্তন ও নৃতনত্ব ঘটেছে । 

বিস্তু এখানে [11510101060 হচ্ছে সম্পূর্ণ বাইরের সত্ব. এবং পৃথক বস্ত। সে 

দূর থেকে মানুষকে প্রভাবিত করছে । মানুষের 99185%10-এর ভেতরে 

[10101771010 অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে যায় নি । (1858191510 এবং [217%1011178011 

100001091ও নয় | হয়তো কেউ বলবেন যে 16011011760 মানুষের ৮০1৫- 

%101-এর মধ্যে কিছুটা ০০০0096 করেছে এবং কিছুটা 81910677 তো! পারি- 

পাশ্থিকেরই অবদান ১ কাজেই 67511011061 এক অর্থে 991)8%101-এর মধো 

বাস করছে বই-কি ? একথার উত্তর হল এই যে বাস্তবভাবে 6701001067 মানুষ 

ব1 মানুষের ব্যবহারের মধ্যে অন্তর্বতাঁ হয়ে বাস করে না। তার প্রভাব আর 

১৯৪, 100101)0৬৯ 1010.) 0. 257 
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বাস্তব সশরীরে অধিষ্ঠান একই জিনিস নয়। যদি একে অভেদ বলতে হয়, তবে সে 

নিতান্ত আলংকারিক বা 21969017018] অর্থে অভেদ । বস্তত 015911977 ও 
017110101091)-এর অভেদ বা 20617019 কোথাও হয় নি। 

আর যদি ধরেও নেওয়! হয় যে দুদিকের অবদান বা প্রভাবগুলিই স্থান 
পেয়েছে 86178৬1081-এর বুকে, তবে তাতেও ডাঁয়।লেকটিক 1461800 খাঁটে না । 

আগেকার দৃষ্টান্তে যেমন, তেমনি এখানেও ঠিক ছুটো বিরুদ্ধ ও আলাদা! সত্ব! ব 
919106170 একট! বৃহত্তর ও ব্যাপকতর সত্তার (1. ০. 6618519))) অন্তত্ুক্ত হয়ে 

বাস করছে । এতে 19%/ 01 [067801-র কোনো বাঁধা উপস্থিত হয় না । ছুটে 

বিরুদ্ধ বস্তু বা 61900 আলাদ1 থাকতে পারে পাশাপাশি, কিন্তু তারা একই 

ক!লে অভিন্ন সত্তা বলে গ্রাহ্য হতে পারে না । তা যদি হতে পারত তবে ডায়ালেক- 

টিকের 10616 9€0101051695 নীতি খাটতে পারত বই-কি ! তারপরে 0:5810- 

4510 এবং 810%1107170901-কে দুটো বিরুদ্ধ সভ! বলে ধারণাই বা! কেন? তারা৷ 

সবদাই কি 4709811 7০18315৩ ? তাদের সংঘর্ষ বা! 009051001 কি 

স।বকালিক? তা নয়। সংঘর্ষ কখনে! যেমন ঘটছে তেমনি আবার কখনো 

ঝখনো এদের সম্পর্ককে সহযোগিতাও বল যেতে পারে । কাজেই [70021 

139119$101 দুটে। বিরুদ্ধ (010190516) সত্তার এঁক্য বা! অভেদ [হসেবে ডায়া- 

লেকটিককে প্রমাণ করছে একথা! সর্বদার জন্য সতা নয়। বিরুদ্ধ পারিপাশ্বিক 

যেমন হতে পারে, তেমনি সহায়ক পারিপাশ্বিকও তো৷ হতে পারে? এবং 

সহায়ক পারিপাশ্বিককে মানুষ বিরুদ্ধতা ন! করে তাকে ৪9917021815 বা 8১501 

করে থাকে । মাছকে ডাঙায় আনলে সে বিরুদ্ধ পারিপাশ্বিকে এলে + কিন্তু জল 

তার পক্ষে সহায়ক পারিপাশ্বিক । আবার জলের ভেতরেও বিপরীত শ্রোত তার 

বিরোধী এবং অনুগামী অ্রোত তার সহায়ক পারিপাঙ্বিক । কাজেই পারিপাস্থিক 
01810150-এর 00903105 ০৪৪৪০: হিসেবে ধরাটাও একটা 10£1081 91190 । 

ছ. 08001110110]) 270 00590010601 0115 50011100070” 

€]]105 070 9001 079 60111011017 01 10170 100110091 ৮1107 171১ 

11101017011 2100 1170 00590017601 0719 60111011070 210 (%/০0 

8170550015010 (০110910195 191500192115 01090 10 011169 01 09172101, 

90209010116 016 10917) [0990110195102] [901..* 2৯ ৫ 

এখানে পাঁরিপাশ্বিকের সঙ্গে সাম্য এবং এই সাম্যকে ভাঙবার প্রবৃত্তি এই 
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দুইয়ের মধ্যে 001)9510801 কল্পন1 কর! হয়েছে । কাজেই মানুষের ব্যবহার ব। 

কর্ম যখন এই দুইয়ের সংঘর্ষের ফলে হয়, তখন মাঁনবকম্রকে 105061 ০% 090০- 

9119 ব1 ছুটে। বিরুদ্ধ সত্তার অভেদ বলে আখ্যাতি করা যাল্স। 1.9 0110910165 

অনুসারে একই বস্তু ভুটো বিরুদ্ধ আখ্যার বিষয় হতে পারে না। এখানে ॥01র 

সঙ্গে 160%কে গোলমাল করা হয়েছে, যেমন হয়েছে আগেকার কটা 
দৃষ্টান্তেও । দুটো বিরুদ্ধ জিনিস একট। ব্যাপকতর সত্তর অংশ হিসেবে থাকতে 

পারে--%10 09160 [09909১”- 4817165-এর ভাষায় সেখানে তাদের মধ্যে 

একটা! এক্য বা সামঞ্জস্য ঘটেছে । কিন্ত তাকে 1190010 01 001909166১ বলা 

কোনোক্রমেই চলতে পারে না। “4 5 4৮ & 0004৯ 9110010760999--- 

এই দাবিই ডায়ালেকটিক করছে 7.8: 01100000-র বিরুদ্ধে । উক্ত দৃষ্টান্তে 

"সম্য” ও *অস'ম্যের প্রবৃত্তি", এই দুটোর অভেদ প্রমাণিত হয় নি। এদের 

[69811 হিসেবে একটা জিনিসের পরিবতন ঘটা আর এদের “অভেদ”_-একই 

জিনিস নয় । 

জ 17361601 2170 40081160 7২620110175 : 11195111701 8110 11901: 

কনিলভ-এর মতে এই দুইয়ের মধ্যে বিরুদ্ধতা আছে কারণ এরা! “21012017- 

15010 (61806110169 এবং মানুষের কমে বাঁ স্বভ।বে এই ছুই বিরোধী শক্তির এঁক্য 

ঘটেছে। 

[1075 900০90181 81 01 1000]00 06150178115 (02611701 ৯10 1 

06৬6£01)11191)% 00175151501 01715 111800718] 10617118110] 01 11117705 210 

2,00101160 (01179 01 06172101১৯৬ 

এখানে প্রথমত 1079769010 এবং 9০016 স্থভাব, [09100 এবং 0৪০01 

পরস্পরের বিরোধী বা 0107005116 নয়। যারা! এই ছুটোকে অত্যন্ত খণ্ডিত 

দৃর্টিতে দেখেন, তাদ্রেই কাছে এরা অত্যন্ত 1180 এবং অনড় ও অচল সত্ব 

বলে মনে হয় এবং তারাই এদের মধ্যে বিরোধ কল্পনা করে থাকেন। আসলে 

এদের মধ্যে সার্বকালীন বিরুদ্ধতা নেই । কোনে। কোনো ক্ষেত্রে [05010 এবং 
[7901 পরস্পরের বিরুদ্ধতা করতে পাঁরে বটে, কিন্তু সর্বদাই এর! বিরোধী এটা! 
ঠিক নয়। 
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দ্বিতীয়ত, ছুটে! শক্তি ব! সত্তার বিনিময়ে একটি তৃতীয় সত্তার উদ্ভব হলে, এই 

সমবায়কে বিরুদ্ধতাঁর ফল বা! এঁক্য বলা চলে না। মাঝ্স'বাঁদীরা এবং কন্নিলভ 

($5010110%) এই একই ভুল করেছেন তাঁদের সংগৃহীত সবগুলি দৃষ্টীন্তেই। 
[715017)0% এবং নবলন্ধ 17991 এই দুইয়ের সহযোগ বা সমবায়েই ও [10691801100- 

এই মানুষের বাক্তিত্ব ও ব্যবহার ছুই-ই গডে ওঠে । সর্বত্রই এদের বিরোধ ও 

২ঘর্ষই ঘটছে একথা! কেবল বলা চলে তখনই, যখন মনগড়া ফমু'লায় জগতের 

সব-কিছুকেই ভেঙেচুরে ঢালতে উৎসুক হয়ে ওঠে মন । সববত্রই এদের একই ত্রুটি 

স্প্ট হয়ে উঠেছে । £101019515 এবং 011,0511101-709580107।-এর পাথর ছশীচে 

স্ব-কিছুঁকে ঢেলে সাজতে হবে, তাতে বাস্তবকে যতই-ন' কেন বিকৃত করতে হয়। 

তৃতয়ত, এদের বিরুদ্ধ বলে স্বীকার করে নিলেও এদের 19০00 কী করে 

সাধিত হয় তা ছুবোধ্য । ছুটে! বিরুদ্ধ সাই মানুষের কম ও ব্যবহারে স্থান 

পেলেও এদের 14900 প্রতিষ্ঠ। হয়ে যায় না । মানব-ব)ক্তিত্ব ব্যাপকতর সত্ব! 

এবং তার ভেতরে ছুরকমের বিরুদ্ধ 61706 বিধৃত হয়ে খাঁকলেও 19৬ 0 
[167119-র নিরসন হয় না। কারণ আগেই দেখেছি, ছুটে বিরুদ্ধ বস্তর একই 

বাপকতর বস্তর অংশ হিসাবে থাকার কোনে। যৌক্তিক বাঁধ! নেই । 

ঝা. 05910501985 ও 10910501093 : 

এখানেও উপরোক্ত ক্রি ঘটেছে । 09050190$ ও 170010৩1995 দুটোকে 

বিরুদ্ধ কল্পন। কর! হয়েছে কিন্ত এদের বিরোধ থেকেই মানব-ব্যক্তিত্ব ফোটে তা 

নয়। এদের 110/91801107-এর ফলস্বরূপ 73917951991 রূপ ধারণ করে কিন্তু 

সর্বত্রই 90[১051300-এর ফলে নয়। কনিলভ নিজেই বলেছেন : 178 216 

০20154 450050109005” 870 4০0010501050109815৮ 819 10 10016 00190, 0175 

[1810১)601% 2100 17661206110 900015 118 081)25101- ১৯৭ 

এখানে 411709801008” স্বীকার করতে বাধা নেই কিন্তু “000095117”, 

বলতে বাধা আছে ১ 41716180111” এবং 001005176; একার্থক নয় । আআ 

০5070501945-এর নান। রকমের মানে করা হয়েছে মনস্তত্ববিদদের মধ্যে ১ এবং 

[1984ও 1১1/501০ কিন সে সম্বন্ধে কোনো আলোচন। আমরা করব না, 7768৫-ই 

তার জবাব দেবেন। কিস্তু আমর! শ্ুএু উল্লেখ করব যে উপরের তিনটে সমা- 

লোচনাই এই দৃষ্টান্তের বেলায়ও খাটে । 
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এমনি ধরনের কষ্টকল্লিত ব্যাখ্যার সাহায্যে সর্বত্রই 01091107. নামক সম্বন্ধ 

আরোপ করা হয়েছে এবং জগতের সকল রকম 10100955কেই পরস্পরের 001১০- 

516 বলে ফমু'লার ছকে ফেলা হয়েছে । 71017101010 এবং 12011281101), 

11780181107 এবং 0017061001861010, 917. এবং [0182110]) পরিশ্রম ও 

বিশ্রাম, ইত্যাদি সবই মানুষের মধ্যে অনবরত ঘটছে, কাজেই 10070110 ০91 

01070951065 অহ্রহই মানবমনের ও দেহের সকল '্রত্রিয়ীতেই গাওয়া যাচ্ছে । 

কী করে এ বিরুদ্ধতার অভেদ হচ্ছে, তার কোনো প্রাঞ্জল ব্যাখ্য। বা প্রমাণ নেই, 

কেবলি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে সবত্র | 

এখানে 1806615-এর 4717-10/5717£ থেকে ছুটে! কথা উল্লেখ কবছি; এখানেও 

সেই পুরানো দৃষ্টান্তের পৃনরুক্তি এবং 1000000 ০£ 00০১1০১-এর সজোর 

বিঘোষণ1 দেখতে পাওয়া যাঁবে , কিন্তু যৌক্তিক প্রমাণের কোথাও চিহঃমাত্রও 

নেই । 17118015 এই নীতি সম্বন্ধে বলছেন : 
“116” ( মানে 11621017510] ) 01015 10 850101919 17501101197] 

21001-0179515. 15091111172 01100101001 63015050110 0095 1701 95151, 115 

9081811% 11100551016 (01 & 07110 10 ০৩16১০11 2াবু 01 070 52170 019 

50117600119 6156.১১৯৮ 

যে ব্যক্তি ডায়ালেকটিক নীতিকে মানে না, তার কাছে কোনো বস্তু একই সঙ্গে 

দুটো বিপরীত অবস্তা বা গুণের বিষয় হতে পাবে না। 6০070] 1.081০-এব 
সমর্কও তাহলে এই তখাকথিত 00191)7%১০181)+ শ্রেণীর মধ্যে পডছে । বিস্ত 

1178515 জোর করেই বলেছেন, যে-কোনো বস্তু 95155” এবং 48965 701 9:05 

আছে এবং নাই, ছুই-ই একই সঙ্গে। তার মতে সকল বস্কুই জগতে একই কালে 

4১৪11” এবং 47101105917 এরই নাম ডায়ালকটিক । এবং ডায়ালেকটিকের 

কৃতিত্ব এই যে এই অসম্ভবকেও সম্ভব বলে প্রম।ণ করেছে । তবে €০102701- 

96150-এর ক্ষমতাঁর বাইরে এই ডায়ালেকটিক তত্ব। সাধারণ বুদ্ধিতে প্রাকৃত 

লোকে এই 10161 01 0119091669কে গ(জাখুরা বলেই মনে করবে, তাতে কিছু 

আসে যায় না। কারণ বিজ্ঞান চিরদিনই ন।কি 0:077]00175005৩-এর গগ্ডির 

বাইরে এবং অতএব দর্শন বা লজিকশাস্ত্রেরও এলাকার বাইরে । কাজেই প্রাকৃত 

বুদ্ধির কাছে যা অসম্ভব বলে মনে হবে বিজ্ঞান ও দর্শনের র|জ্যে সে সবই সম্ভব | 

[18015 রসিকতা করে বলছেন : 

১৯৮ 411711-1)8171175, 
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14 11551910015 70006 01 (00817) 9621715 (0 96 6%00611061% 

[017051019, 15080156115 1119 77009 01111097117 ০? 5০-০৪1160. 501110 

০070117)01961759, 3006 908180 ০017110010581058, 19570902016 [11097 9 176 

19 ৮/1071], 01) 10106] 10150111015 0 1015 ০৬ [0] ৮/8119, 1189 7709 
৮/01100100] 00111010১25 5001) 285 116 %01000169 11)00 (116 ৮1109 /0110 
01 50101)1160 765681017.১৯৯ 

সাধারণ লোকের কীচা বুদ্ধির কাছে 1২০৫ হয় 7২৪ হবে, নয় [০-চ২০৫ 
হবে , কিন্তু যদিও ১০170 ০01170011991)56-এর কাছে এই তত্বুটিই অতি সহজ, 

স্বাভাবিক ও সত্য বলে মনে হয়, তবু সে কীচা বৃদ্ধি মাত্র। কিন্তু ডায়ালেকটিকের 
পাবা বুদ্ধির কাছে চ২০ একই সঙ্গে দুমুখো রূপ ধারণ করে আছে : মানে 2০৫ 

এবং ৩ 1২০৫ একই কালে এবং একই সঙ্গে । কিন্তু এছ অসম্ভব কিভাবে সম্ভব 

হতে পারে তার কোনো প্রমাণ বা সমাধান আমরা কোথ1ও খুজে পাচ্ছি ন। 
তবে এর প্রমাণস্বরূপ একটি জীবতাত্বিক দৃষ্টীত্ত 27%0]১ দিয়েছেন : 

+,৮৮18%519018270010 00176 15 2 68011 10017101010 52179 2100 110 

(116 3977১9, 06 6801) 11701010171 1 15 255170118711719 1180661 012 [0] 

%/1011001 0100 6%0166179 01101 11900, ৪1 590]. 11011070119 0911 01 

101 09090 010 0৬171 2170 116৮7 01765 210 06106 (01190, 10) 9006 ৬1100- 

1] & 101090] 07 31101161 1991100 01917186161 0116 ০0৫ 15 ০0111016119 

[6176৮/60 280 15 76017064 09 00101 20125 ০0117780061 50 00 6৮০19 

€1881)10 10175 15 2 21] (1753 10591 2170 ০ 50176111108 00161 0101 

15010,২ ০ ০ 

1578০1-এর এই দৃষ্টান্ত এবং তার ডায়ালেকটিক [0900 0£ 010790916 

নাতির ব্যাখ্যা 7.৮ ০01 10017019-র তীব্র প্রতিবাদ । কিন্তু এই চ19192108] 

দৃষ্টান্তটি নিয়ে আমরা এর আগেই আলোচন! করেছি। এই যুক্তি যে কত ভিত্তি- 

হীন ত৷ একটু বিশ্লেষণ করলেই চোঁখে পডবে | 
4 20) [10700111” দুটো। বিরুদ্ধ সংজ্ঞা কোনো 01891010 06105 সম্বন্ধে 

প্রযোজ্য নয় ) বে 580009551৬6 11701761)6১-এ হতে পারে বটে । [0010 2170 

1010 105616৮5179 52776 2110 1001 0116 59,110) 51505 270 0099 1001 

€71507--8% 016 980) 171010001-- ইত্যাদি হল ডায়ালেকটিকের মূল তত্ব। 

কনিলভ (1.০75110%)-এর মনোবিজ্ঞানের দুষ্টাত্তগুলির একটারও এই 106700$ 

১৭৯. 447116-10/7775. 

২৯০১ 161৫. 



২১৮ হেগেলীয় দশন 

০1 01720510 নীতির সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই। কোনো পৃথক ছুটো বস্তুর 
সংযোগে, বা ক্তিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বা সমবায়ে যদি কোনে! তৃতীয় বস্তু ব! বিভিন্ন 

বস্তর আবিতাঁব হয়, তবেই কনিলভ তাঁকে 1097069 ০0£ 011)951/65 বলে ধরে 

নিয়েছেন । কিন্ত প্রকৃত ব্যাপারে যে তা নয়, অ।মরা ত। দেখিয়েছি । 

আমরা আগেও বলেছি, 911)00995 ও 01300১10101 নামে দুটো! আলাদা 

₹জ্ঞা আছে এবং এদের মধ্যে অর্থ-বিভ্রাট বা ০0170097-এর ফলেই হেগেলীয় 

এবং মাঝ্সীয়িদের এই গুরুতর অযৌক্তিকতা-দোষ ঘটেছে । ডায়ালেকটিককে যদি 
এই সাবকালীন ও সার্বলৌকিক 0110051001)-709580101। তত্ব এবং &001-)15১1১ 

তত্বের লৌহবন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়া যাঁয় তবেই ডায়ালেকটিকের সত্যিকার 
নির্দোষ রূপ একটা পাওয়া যায়। তখন ড।য়ালেকটিক হয়ে দডায় 40০/706 

০1 01181789 এবং [)০০01]19 01 7২91901020%11910, পৃথিবীর সব বস্তই বিবাতত 

হচ্ছে এবং এ-সব বস্তু পরিবতনকে খণ্ডিত করে দেখলে সতাকাঁরের দেখা হবে না, 

কারণ সব বস্ত এবং সব পারবতনই পরস্পরের সঙ্গে সন্বন্ধের জালে জড়িয়ে, মিলে- 

মিশে আছে। এই-সব বস্তৃগুলি পরস্পরকে প্রভাবিত করছে এবং ফলে নানা 

বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের আবির্ভাব ঘটছে । সব বস্তই সব বস্তু থেকে বিভিন্ন বা 

001)61) এই যুক্তিযুক্ত অর্থে অনেকেই 191600একে বুঝেছেন । ড।য়ালেকটিক যে 

বিশ্বব্যাপারকে 70/0০298 হিসাবে দেখতে নির্দেশ দেয়, একথ! মাক্সায়রাও বলেন, 

কিন্তু তাদের এবং হেগেলের মতে, এই [0:90955 একট! বিশেষ ধরনের ঠ0০515- 

87111616515 নামক জটের মধ্য দিয়ে বিবাতিত হচ্ছে । এখানেই গোলযোগ । কারণ 

এই বিশেষ ধরনের রূপায়ণটির কোনে! সমর্থন বাস্তব বা যুক্তি কোথ! থেকেও 

পাওয়া যায় না। প্রফেসর ই. এফ. ক্যারিট তার আলোচনায় আমাদের মতেরই 
সমর্থন করেছেন : 

40091010621 170 01019 61617761101 1106 1 020 01701) 0119 000101105 : 

01)21766 15 21%/255 50106 01 11) 0116 111661-00111)90690 551019 01 01)1109, 

11) %11106 0115 10508501110 017 02201 001 0178100৩, ৮110101) ০0151১09 

17 0015 0026 011615 216 4416616176 1.9.১ 00108010101 9121791015 17. 016 

৮/0110 ৮118101) 00106 €০ 26০ 0106 2.0061061,.১, 4৯10 075 16591101105 

0172056 29 215/959 40+ 50119117115 ৫10610106 1-9.১ ০0700910609, 7300 

₹/০. 11856 110 60190 101 90001)051006 0102089 81185 (0 81150 [0 



হেগেলীয় দর্শন ২১৯ 

110661901101) 06 ০0110091169, 1.9.১ 70011005 00101795 20211 11) 1176 58776 

50816.+7২০ ১ 

এখানে 10101 0ঞ0 মানে করেছেন ৫171986 এবং এই অর্থে 01009] 

[,91০-ও এই শব্দ ব্যবহার করে থাকে | 0009516 সত্ভীও জগতে আছে । 

কোনো কোনো বস্তুর মধো বিরুদ্ধতার সম্পর্কও (01009510107) রয়েছে, সেই 
স্তনে সেই সেঈ বস্তগুলো৷ পরস্পরের বিপরীত অর্থাত 47910178] 1.051০-এর 

ভাষায় ০9001 (যাকে হেগেল য় ও মাঝ্সীয়রা 90009516 বা ০01008010- 

£০7% বলে থাকেন )। তবে সর্বত্র সকল বস্তুই সকল বক্কর বিপরীত, একথা ভুল । 

1102 0817166ও বলছেন : 

“001 ০90159 11) 27 516421101. 9011 ০02৮0 1100 (৬০ 01617161719 ৬/1110] 

9098 0৪0; 0811 0100০0১1065 01 20100781195, 31100] 0০০9059 07০ 019 0076 

17050 01951111121] 11) 11181 5101901011. 7300 01761619100 01100) 192061 

11) 21] ০1198100,..১7২০২ 

একই ছ*ণচে বিশ্বলোককে ঢালাই করার দোষে হেগেল যেমন দোষী. তেমনি 

ত।র মাক্সীয় শিষ্েরাও দেষী হয়েছেন । তাদের প্রথম সূত্রের আলোচন। করা 

গেল। এখন দ্বিতীয় সূত্র সম্বন্ধে কনিলভের বক্তবা কী দেখ। যাক__ 
২, 5%911017 ০0109596101) নীতি : 

“40901701170 01015 19৬7, [76 59102৮12109 10109065595 ০01 10796011291 

1601105 (0006515) 01/8059 11) (10611 4191901010 09৮61010706100 1000 90015 

091 0116175 01190 17959.0101) (21101-01)6519)- 11176 06620101) 01 ৮1010], 11) 

[11911 00170, 1680 (0016 ০0100]]া) 26101) 01006 1)1117121% 516020101) 01 

1116 [11651 0016 2 2. 10191791 51906 (95171011651)? ২ ০ ৩ 

এখনে '1179515-27616016515-391119515 ফর্মূলাটিকেই [7908%0101)-এর সাহায্যে 

বোঝনো হয়েছে কারণ 1795801017-ই হচ্ছে এই হেগেলীয় ছকের ভিত্তি । ছুটে! 

1195801017-এর ফল দঈশড়ায় একট 1)03101%০ এবং একেই বলা হয়েছে 45100079515”, 

এই 5১710110515 আগেকার 11)5515-এরই একটা উচ্চতব সংস্করণ মাত্র । এখানে লক্ষা 

করবার আছে ফে 00:00:2106107)) 07000916101, ইত্যাদি শব্দ না ব্যবহার করে 

এখানে আনা হয়েছে 47689000 শব্দটা | 

২০১, [০ 70871604014. 

২০২, 8. নে 07111051282. 

২০৩, [01101109%9 1612.১ 0. 258 



২২০ হেগেলীয় দর্শন 

প্রথম বক্তব্য এই যে হেগেল এবং তথা মাক্সক্পিরা সবাই 010190953161017, ০01) 
00501001017, 1020901077১ 00110, ০001)6117955, ইত্যাদি শব্দ সর্বত্রই ব্যবহার 
করেছেন কিন্তু এই পরিভাষার অর্থব্যঞ্জন! নিয়ে পরিষ্কার আলোচদ1 করেন নি। 
এই পরিভাষাগুলির মধ্যে ভাবগত পার্থক্য রয়েছে, অথচ এদের একই অর্থে সর্বত্র 
ব্যবহার করা হয়েছে, একথা আমরা আগেও বলেছি । কখনে। ব্যবহার কর! 
হয়েছে £011778] লজিকে যাঁকে বলা হয় +০01007215%06১9+১ তাঁরুই অর্থে, কখনো 

বা তারা যাকে 50008190101, ব'লে থাকে সেই অর্থেই বোঝানো হয়েছে । 

এদের এই পরিভাষাগত বিভ্রাট বনু দার্শনিকই উল্লেখ করেছেন, এবং এই নিভ্রাটের 
দরুন হেগেলীয় দর্শনের অনেক অপ্রিয় অবাঞ্ছনীয় পরিণতি ও সংকট ঘটেছে । 
[ব৩881107 শব্দটার বাবহাঁর যে গগণ্ডগোলের সৃষ্টি করেছে, তাঁর বিস্তৃত ভাঁলোচনা 
করা হয়েছে । 1377 968], 10 728591% 40529861010" শব্দটার মানে বদলে “দয়ে 
কোনো রকমে হেগেলীয় ফমু'লাকে বীচাতে চেষ্টা করেছেন। এ যেন 7658601) 
শবটাকে মাক্সীয়রা বাঁচাতে চাচ্ছেন এবং তার সমর্থনে কনিলভ (:9110110৬) 
এবং এঙ্গেলস (08613) যা বলেছেন তারই বিচার আমরা করব । 

কনিলভ (72010119%) তুলেছেন 79880100-এর অর্থের কথা । তার মতে 

ডায়ালেকটিক লজিকে 19590105-এর একটা স্বতন্ত্র মান আছে যাঁর সঙ্গে 10- 

2741 1,051০-এর মানের পার্থক্য আছে । 

“01 91091 19 01002191210 11)6 11792101106 01 [101১ 19৬, 1 19 1)90০5- 

5819 1790 01 9011 00 21081550 ০8160111% %11121 15 10620171605 10786501017, 

1017079 09 0011)660 000 1079 1110 1176 107া) 109021101 51700110 1) 110 

09১8 00 %19৮/৩৫ 0017) 0119 70106 01 ৮194 01 [77017718] [,0910, ৬/11679 

106520101। 0915/6010 27 & 1001-2 21425 6%:010005 00 7170110091 1919- 

(100 8100 09105101010. ০01 07659 ০0০19০৭1000 980]. 00101, 199090১9 

10100781 1,0510 15 00100921190 %/10]) 0019015 11) 4 512610 ০0180101010. « ৪ 

কনিলভের উ্ভি র প্রতিবাদ করে একথা বল! সমীচীন যে : 

১.:15010181] 10510, “&” এবং 91৮” এই দুইয়ের মধো কোনো 

পাঁরম্পরিক সম্বন্ধ স্বীকার করে না, একথা মিথ্যা । ১০880101।-ও এক ধরনের 

সম্পর্ক বই আর কিছু নয়, “রাম শ্যাম নয়”) এখানে নয় কথাটও একটি 

সম্পর্ককেই সূচিত করে দিচ্ছে, রাম ও শ্তামের মধ্যে যে সম্পর্কটি বর্তমান রয়েছে । 

১০৪. 50100110%, 11014. 00. 258 



হেগেলীক়্ দর্শন ২২১, 

২. 600081 1,0810, ৭৪, এবং 0০/-৪, এই দুইয়ের মধ্যে একটি অপরটিতে 

পরিণত হতে পারে না, একথা কখনোই বলে না। কোনো বস্ত পরিবর্তন হতে 

থাকলে আগেকার মৃহূর্তে সে যেমনটি আছে, পরের মৃহ্ূে আর সে ঠিক সেই 
বস্তটি থাকছে না। কাঁজেই রাম হয়ে যাচ্ছে 170-]২90 পরমূহূতে । 52 

পরমুহুতে £001-2+ হয়ে যাচ্ছে একথাই 7011708] 1,0810০-এর বক্তব্য | 75010078] 

[,08০ একই মৃহুতে 4701-8” ও ৭” এই দুই-ই হতে পারে বলে স্বীকার করে না। 

কিন্তু পরমুহতে গর 4001-৪৮-তে পরিণতি স্বীকার করে। কাঁজেই কনি" 

লভ-এর %6%010065... 0:805161010 01 00958 01905 11100 ০201 0117017* 

এই কথা! ভিত্তিহীন ও অন্যায় । 

[0779] [:0810 বস্তগুলিকে স্থাণুবং অনড় মনে করে একথাও যে ঠিক নয়, 

এ আমরা আগেও আলোচনা করেছি । 101778] 1,010 গতি বা! পরিবর্তন 

স্বীকার করে, কিন্ত পরিবর্তনের মূলে যে 170 [৪০10 আছে সেই তত্বকেও 
সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ করে; অপরপক্ষে ডায়।লেকটিক তথাকথিত গতিবাদের ভক্ত 

হলেও 1176 [7৪00-কে উডিয়ে দিয়ে এই অবান্তর ডায়ালেকটিক তত্বের 

অবতারণা করেছে 

আমরা বলেছি যে [0177779] 1,09810, ৭৪, এবং 706-9 পরস্পরকে ০০189 

করে “80006 58079 [7070911-এ 3 কিন্তু 90009551%6 [17071161015-এ এই ছুই 

বিরুদ্ধ বা 0105169 সংজ্ঞা পরস্পরকে 6০19৫ করে না। এখন দেখা যাক 

কনিলভ কী নতুন অর্থ 75580101 শব্দতে আরোপ করতে চান। উর মতে 

ডায়ালেকটিকের 11659.001) হচ্ছে সেই ক্ষেত্র, 

4,516 1170 10661-106820101) 8100 ০01011801061010, 61501105101 

৬/০০1 80008] 10100695565 176৬6 9%61006, 810110£1) 0)6% 1770 11710 6201) 

001761.”২ ০ ৫ 

কনিলভ বলছেন 4১00-0)6515 পূর্বের [179915-কে 98815 করছে কিন্তু 

53001006 করছে না । 8০9০9৫ 6০100 করছে না “01-৮০০৫,-কে, 1001- 

৪০০৮ 6০1০৪ করছে না ০০৫-কে : তবে এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, 100-2০9০9৫ 

যদি ০০০ না করে, তবে কী করছে? এদের সম্পর্ক কী তা হলে? [০৮ 

৪০০৫ মানে বুঝি ৪০০৫-কে বাদ দিয়ে জগতের অ।র-সব সত্তাকে । বিস্ত 

৩০৫ 00107110৬, /1/916.5 0. 15 



«২২২ : হেগেলীয় দর্শন 

কশ্লিলভ “০/-৪০০৫১ বলতে কী বোঝেন? এ সম্বন্ধে কোনো আলো তিনি 

দেন নি। তবে তান আর-একটি অর্থপূর্ণ 5839 ব্যবহার করেছেন , 

৪%০1000 না করে ভিনি বলছেন, ৮0 ০০০৫১, ০০৫৮-কে 1171; করছে । 

এ-সম্বন্ধে আমর! হেগেলের সমালোচন! প্রসঙ্গেই এই 0095100-এর দিকে দৃষ্টি 

আকর্ষণ করেছি । [71101 করা৷ এবং 79245 করা একই অর্থ নয়। জগতের 

বিভিন্ন বস্তগুলি খণ্ডিত বলে পরস্পরকে পরম্পর 111 করে আছে । যেমন 

০০9 এবং 6, এরা পরম্পরকে 11721 করছে কিন্তু এদের মধ্যে 00100951191 

বা 06580010 নেই | কারণ এদের একটি অপরটিকে বিনাশ করে না, 6০18৩ 

করে না । কিন্তু 2০০ এবং 1০91-৮০০9৫, একে অন্যকে 90106 করে । 5০০৫ 

যেখানে থাকবে, সেখানে 001 ৪০০৫ থাকতে পারে না । £০০৫ এবং 9%+ 80 

এবং 8॥196-এর মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, £০০৫ এবং 49 কিংব। 14৩ এবং 

০৪৪0]-এর মধ্যে সেই সম্পর্ক নেই । কাজেই 11171020101 জগতের সেই-সব 

বস্তুর সম্বন্ধেই খাটে যাদের আমরা বলেছি 00791 বা 01911)0 1 কিন্তু 1০8৪- 

[108 খাটবে সেই ক্ষেত্রে যেখানে 00190511101-এর সম্বন্ধ বর্তমান আছে । এই 

দুটে। 19180100-এর মধ্যে হেগেল যেমন গোল করেছেন তেমনি কনিলভ এরমুখ 

মান্সাঁয়েরাও করছেন । 

দ্বিতীয়ত, কমনিলভ বলছেন *16৮৩ ০০106" , কিন্তু লেনিনই তাকে খণ্ডন 

করে বলছেন যে [79515 ও ৪061-0116515 পরম্পরকে ৪8০1806 করছে : পূবোদ্ধৃত 

উক্তিতে 1061)01 01 01979951065 বে।ঝাতে গিয়ে লেনিন বলছেন : [110 1০০০ 

1016101 07 0017(12010601%, 10006018119 6):0101011) 01010095169 69106100165 

11) 1] 0116 101161701776172,-.-? ২০৬ 

তৃতীয়ত, কনিলভ সমর্থক হিসাবে এঙ্গেলস্-এর উক্তি উদ্ধৃত করে প্রম।ণ 

করতে চান যে এঙ্গেলস্ও 77959610) মানে সম্পূর্ণ বিনশন বাঁ এব০* বোঝেন নি। 
*]0715 15 51179 1178915 5855 60916101711) ৫1291901105 ৫০০১ 1901 

11981 51111)1% 70” 8110 15 1701 ৪. 06018191107. 01 1119 1001)-5215091706 

06 50176011110 017 15 21010719 095010001011. 7106 01181980091 01 

106590101) 15 06691771160 11616, 11515 19 69 56109121, 200 59001)01%, 

0৮ 116 5060181 109.0176 0 0119 191:90655. 1% 1105 106 01019 1098819 

০৮ ৪150 10117059089 11697801011. ]6 11050 00109560091101% 0015010 

২১৬, 0)£10110৬১ 1019., 0. 255 
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2186 1151 16581101) 50 (1126 , 58০0100 11989.01017 1611129115 01 006001865 

[009551010. 1770 15 [1715 ৫0179? ]% 49061005 00010 1106 78016 ০01 

509 56102865 0250. [ু ] 01031) ৪ 02116% 5990 01 21৮ 11056015 1 

90110] 0119 20 01 10116 0175 10658610100 11216 (1)6 5900190. 16081010]7 

11190551019. [701 9801) 59119 0৫ 07119 6916 15 2. 109001191 51920195 

01106520101) ৮1101) 1021059 06৮61011161) [00951016. [115 210101165 

8190 (0 9801) 91990199 01 191719501102110175 2110. 10625.+২০৭ 

এঙ্গেলস যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন ৭,০2961070+-এর তা যুক্তিযুক্ত ও প্রামাণ্য নয় । 

106580101) সম্বন্ধে আগে আলোচনা কর। হয়েছে । এখানে সংক্ষেপে এঙ্গেলস-এর 

বক্তব্যের বিচার করা যাচ্ছে 

১ এঙ্গেল্স্ বলেছেন [ব০586101)-এর অর্থ ৭)017-6515661709, বা 8101099 

65110011017, নয়। ডায়ালেকটিকের 40658001/ হলে। সেই 41590901019? 

যার ফলে ৫6৬91910760 হতে পারে । তা হলে 10689%00 দুরকমের আছে 

বলতে হয়। একরকম হচ্ছে এমন 10988001. সার অথ পরিপুণ বিনাশ এবং 

যার ফলে নুতন “পরিণতি” সম্ভব নয়। অন্তরকমের 109886100 হলো সেই 

17998101) যাঁতে পরিপৃণ বিনাশ ঘটে নাঁ। ধরং নবতর পরিণতি ঘটে । 

২. হেগেল 479580107-কে নাস্তিত্ব অর্থেই ব্যবহার করেছেন । ৮1601 

[0:09০8119 0200911105 98.01) 00110” (1921৫ ০1 41226! 1. 170) ইত্য|দি 

উক্তিতে তার প্রমাণ আছে । হেগেল 89108 এবং ই0৮178-এর মধ্যে সন্থন্ধ 

কল্পন! করেছেন, সে নাস্তিত্বের সম্বন্ধ । 
লেনিনের ৭7758688115 68০01041179, 01010951665 €91017019$,-এর মনেও 

নাস্তিত্ব বই অন্য কিছু নয় । [16515 এবং £1)10-0176515 পরম্পরকে এমনভাবে 

নিরসন করে যাতে একটির উপস্থিতি ঘটলে অপরটির উপস্থিতি অসম্ভব । 

৩. এঙ্গেল্স দুরকমের 19581101-এর মধ্যে একরকম 1188811010বে ডায়া- 

লেকটিকের 06880100 বলে গ্রহণ করেছেন । কিন্তু অন্য রকমের 106291101 যে 

যে স্থলে ঘটছে সেই সেই স্থলে কি তবে ভায়ালেকটিক নীতি খাটবে না! ডায়- 

লেকটিক নীতির র'জ্যের বাইবে কি সেই-সব ক্ষেত্র ' অথচ ডাঁয়ালেকটিক হচ্ছে 

বিশ্বজনীন পরিবঙনের ভিতরকার নিত্য ছন্দ। জগতের যাবতীয় বস্তু বাঁ ঘটন|ই 

ডায়ালেকটিক রীতিতে বিবতিত হচ্ছে । বালির বীজ কিংবা পোকাকে পিষে নষ্ট 

২০৭, 411111-10011)1776) 0. 128 
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করে ফেললে, যে ধরনের আত্যন্তিক বিনাশ ঘটে গেল, তাতে ডায়ালেকটিকীয় 

বিনাশ ঘটল না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ডায়ালেকটিক না খাটলে কোন্ নীতি খাটবে ? 

৪. এক্সেল্স্-এর এই ব্যাখ্যা নিতান্ত কৃত্রিম, এমন ভাবে 19980101-এর অর্থ 

ধরতে হবে যাতে আর-একটা। 17688000ও দেখানো যেতে পারে । অর্থাৎ 

ডায়ালেকটিক ফরম'লাকে প্রমাণ করা যেত। ৭] 7005 ০0109600910] ০০1). 

90010 079 005 10658110150 [129 ৪ 560010 1065211017 16]78119 ০01 

৮৩০০5 70951 1.৮ মানে, ফরূ'লাকে বাচাতে হবে আগে এবং তার পরে 

06880017-এর যে-গতিই হোক-না' কেন। কমলার জন্যই 77659000 | 

09£81101. জগতে আছে বলেই যে ডায়ালেকটিক ফর্মূ'ল! কল্পনা করা হায়েছে তা 

নয় । হেগেলের ও মাঝ্সীয়দের এই মনোৰৃত্তি থেকেই তাদের ডায়ালেকটিক মন্বন্বীয় 

গৌডামির জন্ম হয়েছে । 

&. আর-একটি গুরুতর কথা হচ্ছে এই যে, এঙ্গেল্স্-এর মতে 17988107-এর 

কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ নেই । “ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে” এই নীতি অনুসারে যখন 

যেরকম দরকার হবে 168800-এর সেই রকমের অর্থই করে নিতে হবে । 

আমর। আগেই দেখেছি যে হেগেলও তার একঘেয়ে ফর্মুলাতে সব-কিছুকে 

ফেলতে গিয়ে 0988000, 011617055 ইত্যাদি শব্দের নানারকম বিকৃত ও কৃত্রিম 

ব্যাখ্যা করেছেন । তার ফলে সবত্রই ০07095101. হয়েছে । এই ০0010005101) ' 

দেখে ১৮০ 5581, 10952091-এর একট সহজ ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা 

করেছেন । কিন্তু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নান। অসংগতি দেখে হেগেলের উপরই 

অভিযোগ করেছেন যে হেগেল 109880101 সন্বন্ধে অবহিত ছিলেন ন!, ম্যাকট্যাগা্ট 

7858690-এর অর্থ ০0100151107 করেছেন৷ ড. শীল কিন্তু এই চেষ্টায় খুশি 

বা সন্তষ্ট হতে পারেন নি। কারণ হেগেল আসলে 17681101-এর ওপরে 

অর্থাং বিনশনের ওপর এত জোর দিয়েছেন যে তাতে 768809)-এর দোষ 

ক্ষালন করা অসপ্তব ব্যাপার হয়ে দীডায়। 

তা! ছণড! একটি শব্দেরই নানা স্থানে সুবিধামতো নানা অর্থ করার বিরুদ্ধে 

1951081 আপত্তি আছে। পরিভাষায় যদি ম্পষ্টতা ও স্থিরতা না থাকে, তবে 

কোনে। আলোচনাই যুক্তিযুক্তভাবে চলতে পারে না। দ1ড়াব।র ঠাই না থাকলে 

যেমন মানুষের চলাফের! ও সকল রকমের গতিই অসম্ভব হয়, তেমনি নির্ভরযোগ্য 

সুস্থির অর্থব্যঞ্জন। না থাকলে কোনে পরিভাষাই চিন্তার গতির সহায়ক হতে পারে, 
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না। ফলে চিত্তা এসে পৌছায় এক কুয়াশাময় অনিশ্চিতের রাজ্যে যেখ!নে 

(কোনে কিছুকেই ধরা-ছেশয়া যায় না বুদ্ধির সাহায্যে । কারণ বুদ্ধি নিদিষ্ট 

পরিভ|ষাঁর অভাবে বিব্রত ও ব্যাহত হয়ে পড়ে । বার্গ ঈ-র মতে “5০8 779১ 

2101000665 ড/1)90 17062101106 9০00. 11009 10 & ৮0109 010%106এ ০৮ 84 

9৮ ০192119 06015 0120 [76210115. একটা! স্পষ্ট 4০198119 091154 অর্থ 

চাই সর্বত্র । একই ফর্মূ'ল1 বা! সূত্র উপলক্ষে সেই সূত্রের নানা অর্থ-পরিবর্ন যুক্ভি- 

বিরুদ্ধ। এ-সন্বন্ধে কোনেো। মতভেদ পণ্ডিত সমাজে আছে বলে জানি নে। 18108- 

এর একট! সুন্দর কথ। আছে : চ5৮০7০1০৪গর পরিভাষায় ০9003100 সম্বন্ধে 

উল্লেখ করে তিনি বলেছেন ৮...405 10916100191 1010]77 10009 9151 196 95090. 

[015 ৮5611-1070/1) 0120 (65100121810016 02106 1068.511790 20909101105 9 

হ২০2]0]) €00615105 01 চ91010101)61, ০০ ৬০ 10050 110010266 ৮/11101) 

55566) ৮০ 216 05110. (14946771427 25622707০07 2 5041, 

0. 105) | একটা 5908] বা বিধি সর্বদ।ই অনুসরণ করতে হবেঃ, একই 

প্রসঙ্গে । নইলে চিন্তার রাজ্যের সকল গতিই অচল । কিন্তু এঙ্গেল্স্-এর এই 

111981০81 ব্যাখ্যার কারণ হচ্ছে তাঁর ডায়ালেকটিকের মুগ্ধ বশ্টতাঁ। ফর্মুলাকে 
বাঁচাবার দরকার আছে কোনে! বিশিষ্ট উদ্েশ্টাসিদ্ধির জন্য এবং সেই উদ্দেশ্টমূলক 
কারণে বাধ্য হয়েই 02890101)-কে বার বার বেশ-বদল করতে হয়েছে । এন্েল্স্- 

এর এই ব্যাখ্যা অযৌস্তিক। 
৬. 5৮81101) যে স্থলে €[011-250150517709 না হবে, সে স্থলে 176%90101) হয়ে 

দাঁডায় শুধু পরিব্ন। বীজ গাছে পরিণত হয়। এখানে বীজের 2688£101 

মানে বজের পরিবর্তন হয়েছে, এঙ্গেলস্-এর অর্থ অনুসারে । একটা বস্তুর 

কতকগুলি 616060-এর অভাব ঘটল এবং কতকগুলে। নুতন 9127790-এর 

আবির্ভীব ঘটল; এখানে এঙ্গেলস্-এর মতে ঘটছে 1০586101, ; আমাদের মতে 

এখানে যা ঘটছে তাঁকে ০1)8086 বললেই সংগত হয়। ৪1112] 719681101) 

মানেই 0102059 1  98901019 এবং 911%0£8, এই ছুটে! শব্দের অর্থগত 

কোনোই পার্থক্য থাকে না, যদি 1058811010-এর এঙ্গেলসৃ-ধূত অর্থ গ্রহণ করা হয়। 
1০880০7-এর সুষ্ঠ অর্থ হচ্ছে 4001-0%15650০6*, 4৯ এবং টি ০-4, ) এ স্থলে 

1০/--এর মানেই 4এর আত্যন্তিক নাস্তিত্ব। এবং এইখানে 4৯ পুর্ণরূপে 

1688654 হয়েছে । 1789 এবং ০5:8০; এই স্থলেও ০৮০৪ হচ্ছে 

১৫ 
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শুর ৪৩-এর জম্পুর্ণ 100-551906105. এ-সব ক্ষেত্রে 11659600, মানে 002018০+ 
নয়, এখানে 06881101) মানে 17010-657505005, যদিও একঙ্সেলস্-এর এই অর্থটি 

নিতাস্ত অনপ্সিত | এন্সেলস বলেছেন, একট পোকাকে মেরে ফেললে যে 11689- 

(101. হলো, তা৷ ডায়ালেকটিকের নাস্তিত্ব নয়। কারণ এখানে 1100-5য1506006 

ঘটেছে ) কিংবা "৪:৮1081% ৫690003010 ৷ কিন্ত জীবতত্বের ক্ষেত্রে এমন 

কোনে! কোনো নিম্ন প্রাণী আছে যাঁরা! নিজের! নষ্ট হয়ে গিয়ে সন্তানকে জন্ম দিয়ে 

যায় । এক্ষেত্রে 20011)6] 016901507-এর আত্যন্তিক বিনর্টি বা *0018-99015- 

10177০0,-ই ঘটেছে ; অথচ নূতন প্রাণী-সৃষ্টি ব। ৫০%610770079ও অব্যাহত রয়েছে । 

এখাঁনে 195960 মানে 40010-6819150০5ই হবে নাকি! এঙ্গেলস্-এর মতে 

এখানেও হওয়া উচিত, কারণ ভায়ালেকটিক ধরনের 1088007 তার। এখানেও 

দেখবেন ৷ কাজেই দেখ। যাচ্ছে যে 19881001 মানে 40010-6য%1550009"ও কোনে। 

ক্ষেত্রে হতে পারে । এতে এঙ্গেলস-এর ৫62171007 খণ্ডিত হচ্ছে। তারা 

7638007-এর অযৌক্তিকভাবে অর্থপরিবর্তন করেছেন এবং এই পরিভাষার 

ব্যভিচার, তাদের ফর্মুল1 যে দুষ্ট, তাই প্রমাণ করছে । 

কম্িলভ-এর দৃষ্টীস্তগুলি সম্বন্ধেও আপত্তি হচ্ছে এই যে এগুলির ব্যাখ্যায়ও 

এই অর্থের বিভ্রাটের সাহাষ্য নেওয়৷ হয়েছে । দৃষ্টান্তগুলি সবই এক্সেলস-এর | 

ক. অহন্বশান্ত্র : 4760 03 9106 2105 215901810 0081000 ৪00 0811 11 

০2৯,116 016540101) ০110 01185 (01৬/24 4--2.৮9100000 ৮9 1185806 

(1015 550018. 010917610১১ ৮ 10001101701911)5 “74 09 72 46 ৪৫ 2: 1.9. 

[176 01151719] 700516155 00900 08 8, 50856 17181791২০৮ 

এখানে বিয়োগ চিহুই 16£81970-এর নির্দেশক ধরা হয়েছে । কে 

[95809 করে যেমন _& হয়েছে, তেমন -৪&-কে আরো 106886 করলে আবার 

-_2৪ হতে পারে । “--৪, কে “-৪&” দিয়ে পুরণ করতে হবে, এ-দাবি কেবল 

মনগড়া অযৌক্তিকতা৷ বই কিছুই নয় । 

খ. বীজ ও গাছ; এ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে । 
গন. 181৮2--0101559115--0009109. 

এখানেও 176880101 ঘটে নি, যাঁ-ঘটেছে তাকে ০0100190107) বল! যায়। 

106586101) শব এখাঁনে অপব্যবহার মাত্র । বীজ-গাছের সম্বন্ধে যে আলোচনা, 

সে আলোচন। এই দৃষ্টান্তেও প্রযোজ্য হবে-_ কারণ ছুটে। একই ধরনের ব্যাপার । 

২০৮, 80010101109, 1917.১ 0, 259 
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ঘ,. সমাজতত্ব । ০0101070021 05%/10751011)-_-7১71%915 ০৮/1)61১11])-_ 

---0017110 01015া : 

এই দৃষ্টাত্তট বাস্তবজগৎ থেকে নেওয়া হয়েছে । মাঝ এবং এঙ্গেলস দাবি 
করেন যে তারা 19191500০ নীতি নিয়েছেন বাস্তব জগৎ থেকে । বাস্তবজগতের 
সকল ব্যাপারেই ডায়ালেকটিক গতি রয়েছে এবং সেইজন্যই তার! একে জীবন ও 
জগতের মৌলিক গতি বলেন। কগ্লিলভ বলছেন : 

215 2100 161)01১ 08109167190. 08956 ৫191501091 79117019195 [0] 
116 0017181) 01 10935101060 0109 0:০9৮1009 01 80600] 13:09095965 ০1 06৬০- 
109176106 91006 77967121 5101105 09015026010 200 1019019.৮২ ০১ 

এই দৃষ্টান্তটি সম্বন্ধে ছুটে? জিনিস দেখবার আছে । প্রথমত, বাস্তব জগতে 
সত্যি সত্যি এই পধায়ের পরিবর্তন ঘটেছে কিন! | যদি ন1 ঘটে থাঁকে, তবে দৃষীন্ত 
ডায়ালেকটিকের প্রমাণ হিসেবে নিরথক হয়। দ্বিতায়ত, এখানে 79586107০01 

162901010 হয়েছে কিনা । | 
১. বাস্তবজগতে এই পধায় স্বীকৃত হতে পারে না। কারণ এঙ্গেল্স্-এর এই 

ক্রমনির্দেশ একেবারে অনৈতিহাঁসিক। সমাজতত্বের আলোচনার এমন এক যুগ 

গেছে যখন এই ধরনের ক্রম বা পধায়ে পণ্ডিতের! বিশ্বাস করতেন । কিন্তু অদ্যক।র 
সমাজতত্ব গবেষণার ক্ষেত্রে বহুদূর অগ্রপর হয়েছে । নব নব গবেষণা ও অনু- 

সন্ধানের ফলে আজকে সমাজতাত্বিকেরা এই ধরনের ক্রমিক পর্যায়ে বিশ্বাস করেন 

না । একথ'! প্রমাণিত হয়েছে যে মানুষের অ।দিম যুগে আদিতম সম্পত্তিব্যবস্থ! 

99101010121 ছিল না । 1২০৮০: 1:01 প্রমূখ সমাজবিজ্ঞনিবিদ পণ্ডিতের 

বলেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং সমূহগৃত সম্পত্তি, এই দুই রকমের সম্পত্তি- 

ব্যবস্থাই পাশাপাশি আদিম যুগে ছিল। মর্গন-এর প্রভাবে এককালে এাছ- 

11775৪[ পরিণতি হিসাবে সমাজ-বিবতনকে দেখা হত এবং বিবাহ, সম্পর্তি, ইত্য।দি 

সব সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসকে এমনি “এক-ত্রমিক* বিকাশ বলে মনে কর' 

হত। এন্জগেল্স্ও মর্গন-এর সমাজতত্বকে অনুসরণ করে তার 07878 ০1 7%/711)), 

7717212 77079/1)) নামক বই লিখেছিলেন । মাঝ্স-ই অবশ্য এঙ্সেলস-এর পথ- 

প্রদর্শক । কিন্তু আজকালকার নবলদ্ধ জ্ঞান এই-_ মর্গান-এর সৃত্রগুলোকে বর্জন 
করেছে । 00101790091 এবং [10015100021] ০%/1015191-এর অমোঘক্রম এজেলস- 

২০৯, 1507791109৬, 161. 0. 252 
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মাঝ্স মতবাদের ভিত্তি হলেও, এই ত্রমে সমাঁজ-বিবর্তন আজকে আর স্বীকৃত হতে 
পারে না। আদিম মনিবের মধ্যে 002700100] কিংবা 10701৮10021 0৮001- 

5011) গঞ্চলিত ছিল, এর ৪8501806 ব1 এককথায় জবিমিশ্র জবাব আজকে কেউ 

দেবে না। প্রথমত, কোন্টা ০০711010211 ০%/1।64 এবং কোন্ সম্পত্তি [7- 

07৬10617119 ০৮/176৫ তা নির্ধারণ করা মুশকিল | 00101701091 সম্পত্তিকে ভালে 

করে বিশ্লেষণ ও নির'ক্ষণ করলে দেখ যাঁয় তার ভিতরেও এমন কতগুলি সম্প্তি 

রয়েছে য। হয়তো 17701510811 ০৬7. জিন্সবার্গ, হবহউিস-_ এর! বলেছেন 

__ ০07115205 17090910 11) 10015010781 1)81019155 /98.1001195 01555 0109- 

[761003১ 200092১ 1৩ 65150 9৬1%/10106.? ২১০ 

বর্তমান যুগের [ঘ17016০-দের সম্পর্তি-প্রথা নিরীক্ষণ করে তারা একথা! ধলেন 

না যে 00771701101 [2100910-ই পূর্বেকার আদিমতর প্রথা । তারা বলেন যে 

সমূহগত সম্পত্তি প্রায়শই প্রবলতর দেখা যায় অনগ্রসর 1০961 19০1,16-দের 

মধ্যে । আবার ব্যক্তিগত সম্পত্ত দেখা যায় 17181)0 41100160191 9095০-এর 

সঙ্গে জডিত ও সম্পফিত | কিন্ত 1০৮/০ এবং 17180৩7-দের মধ্যে কারা যে আদিম- 

তর (01101 10 10176) এ-সন্বন্ধে তার! বলেন ন1 যে 19501 70901016-ব।ই আদিম- 

তর। ঝারা পৌবধাপর্ষের কথা এ-সম্বন্ধে আনেন নি। তারা বলেছেন_- 

6০, 02008] 01110010019 0190.01717798065 1]. [100 10৬01 90595 ০0 

০০]11৩ 2170 1010115 2 57)72]1 10161001706121800 27001 0176 789500181 

[9০9:165 070 68 1১11206 ০৮/6151)11) [5105 €0 11076259 11) [016 

1)101161 21100111198] 562৩5. ২১১ 

এই উক্তির সঙ্গে তাদের এর আগেকার আর-একটি উক্তি বিবেচন1! করতে হবে 

ঘাঁতে 10%/6.-কেই আমরা [101 স্তর বলে না ভুল করি। তারা বলছেন 

* [115 91895510091101 0965 70 0610170 01 %1 (17601 01 006 01061 

ঠা? [11710 1. 11710] 0116 50%9191 90017017710 51009 119৬০ 211961).৮২ ১২ 

তারপরে [81011$-র সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিবিড়ভাবে যুক্ত ও জডিত, এ- 

কথা ছ২1০৫5ও স্বীকার করেছেন ৷ কিন্তু বঙমান সমাজতত্ব বিশেষ করে /১161- 

২১০, 1492167121 0411%755 00. 243-44 

২১১, 01050216, /014.$ 0. 253 

২১২, 1847, 200. 26-29 
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821) 9০1,0০1-এর গবেধণ।-_ পরিবারকেই আদিমতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলে 

স্বীকার করে থাকে, যথা : 

"...1 001851100650 1176 [0117181 টা]া। ০0 11017012 500191 01:22171 

211011.%২ ১৩ 

পরিবার যদি আদিমতম ব। 1117741 প্রতিষ্ঠান হয়ে থাঁকে অর্থাং 0121, %9- 
এর আগেকার প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে তবে 170110081 0৮/770151)110ও 7২1৮০1১- 

এর মতানৃযায়ী আদিমতম প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত। . 
যাহা হৌক 00110701091--1170151402] পর্যায়কে একটা 1110 ক্রম বলে 

ধরে নেওয়া কোনোমতেই চলতে পারে না । কাঁজেই এঙ্গেল্স্-এর যুক্তি টিকছে 

না। কারণ, যে বাস্তব ইতিহাসকে তিনি নজীর এনেছেন, সেই ইতিহাস তার 

19580107. নীতিকে সমর্থন করছে না । 

আর-একটা বিষয় এথানে উল্লেখ কর! দরকার ৷ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এঙ্গেলস দাবি 

করেছেন যে ভবিষ্যতেও [1101100081 70091 বিনষ্ট হয়ে সমাজ-সম্পত্তির 

আবির্ভাব হতে বাধ্য | কাঁষ্ঠ-কঠিন 00610717951) এবং 11010 ফমু'লার ওপরে 

দাঁড়িয়েই তিনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই 19101011609 করতে সাহস পেয়েছেন । কিন্ত 

ভবিষ্যং এখনে! আগত হয় নি, কাঁজেই বিশ্বময়ই ব্যর্ভিগত সম্পতিকে 1761219 

করে 09001700178] সম্পর্তর উদয় হতে বাধ্য, একথা আশার কথা হতে পারে 

কিন্ত এরতিহাসিক বাস্তব দ্বারা সমথিত আজও হয় নি। কাজেই যা হয় নি তাঁকে 

ধরে নিয়ে, তাঁর এঁতিহাসিক বিবঙনের ডায়ালেকটিক রীতির অবশ্তস্তাব্যত। দাবি 

করা নিতান্ত অযৌক্তিক । 

দ্বিতীয়ত, 90171170119] 0৬/701511[কে 1795916 করে 10151009841 সম্পত্তির 

উতদ্তব হয়েছে, একথা সত্য কি? 198001010 মানে এখানে ০01710100 1165961017 

হতে পারে না । কাঁজেই একটা অবস্থা পরিবতিত হয়ে অপর অবস্থায় উত্তীর্ণ 
হয়েছে । 0118178 ঘটেছে বললে যৌন্তিক হত । কিন্তু 00591101. বললে ভুল 

হয়। 

তৃতীয়ত, এ-সব দৃষ্টান্তে ডায়ালেকটিকের 100670771905800) 01 01300951198 

নতিকে সমর্থন করে না। পরিবর্তনশীল বস্তুর পর পর জবস্বাগুল আগের 

অবস্থাকে 755881০ করে পরের অবস্থা আসে একথা স্বীকার করলেও, 100911)90- 

২১৩, 00106105/51561, 760671 701741051 7/601125) 119. 442 
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080100 বা 105101169০1 010051165 নীতি এ-সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। 
কারণ 475617 & 1006 15616 এই নীতি 5150591$0 [70106705এ সত্য হলেও, 
'একই মুহুতে সত্য হয় না । একই কালে ছুটে। বিরুদ্ধ সত্তা একই ব্যাপকতর সত্তার 
অংশ হিসেবে থাকতে পারে, এ জামরা দেখেছি । [01%108]1 সম্পত্তি যথন 

ধীরে ধরে দানা বেঁধে উঠছে, এবং পূর্বাগত ০০210009] সম্পত্তি আস্তে আস্তে 

নিশ্রভ ও ক্ষণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেই কালে ছুটে! বিরুদ্ধ প্রথাই সমসাময়িক প্রথ! 

হিসেবে বর্তমান আছে । তদানীন্তন সমাজ-ব্যবস্থায় দুটো বিরুদ্ধ প্রথাব সম- 

অস্তিত্ব ডায়ালেকটিকের 1210 ০ 001951655-কে প্রমাণ করছে না! । 1.2 

91 1060101-কেই বরং প্রমাণ করছে । 

ঙ. দর্শনশান্ত্র : দর্শনতত্বের ইতিহাস থেকেও এঙ্গেলস একট? দৃষ্টান্ত নিয়ে 

11629811017 01100881010) নীতিকে প্রমাণ করতে চেফট। করেছেন । 

512100015 51%65 6%20010165 01 0116 11190112100 01 0116 18/ 01198 

101) 11) 106010959 2110 10210107019119 11) [01711950101)5. 4৯100162106 1017110- 

501017/ ৬/25 1021561% 177810112115110. 1 ৮485 191918090 09 106811510 1.6. 

006 09580101091 [806112115যা), 1052119যা। ]]। 105 (া)। 18510558654 ০% 

0011667710017815 ৫18160610 17216118115). ২১৪ 

প্রথমত, এঙ্গেলস-এর এই একরৈথিক ভ্রমিক বিবর্তন অস্থীকার্ধ। কোনে। 

যুগকেই নিছক জড়বাদ ব1 আদর্শবাঁদের যুগ বলা চলে না। প্রায় সকল কাঁলেই 

দুইটি দর্শনই পাশপাশি ছিল। তবে কোনো যুগে কোনো-একটি হয়তো প্রবলতর 

হয়ে উঠেছিল। 

ছিতীয়ত, এঙ্গেলস-এর তথ্য-বকৃতিকে সত্য বলে মান! যায় ন। তার নিদিষ্ট 

এই ক্রমিক পর্যায় অনৈতিহাটিক । কারণ £১170160 [১1)11950101)5-কে জড়বাদা 

বললে সত্যের অপলাপ হয়৷ যদি ইউরোপীয় দর্শনই ধরা যাঁয় তবে ইউরোপের 
প্রাচীনতম দর্শনকে জড়বাদী বল! অফ্ংগত। খুঁইপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর এবং খৃষপূর্ব 
পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত 10681157;-এর যুগ বল! চলে কারণ এই মুগের 

দর্শন *.--19019561% 2 1001115110 1001002080101) 01 01০ 10928115010 011001- 

[16 %/10) 1020016.,,0300 21701712091 1610159610060 81 1]1701761911614160 

017618995.+২১ £ 

২১৪, 76011711955 1, 259 

২১৫, 9010110, ৬0] 1, 0. 101 
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এর পরে খৃষ্টপৃর্ব তৃত।য় শতাব''তে জড়বাদ প্রবল হয়েছিল। আবার প্রথম 

শতাব্দী থেকে জড়বাদ ক্ষ'ণ হয়ে হয়ে শেষে প্রায় ১০০০ বংসর 106911571-ই 

প্রবলতম দর্শন হয়ে রাজত্ব করেছে। চতুর্দশ শতকে জড়বাঁদের প্রাবল্য হয় কিন্তু 
পঞ্চদশ শতকে আবার আদর্শবাদ জোরালো হয়ে ওঠে । পরে ষোড়শ থেকে ১৯ 

শতক পধন্ত চারশো! বছর জড়বাদের প্রীধান্য ছিল। কিন্তু বিংশ শতকে আবার 

আদর্শ বাদের নবোদগমের আভাস সৃষ্টিও হচ্ছে নৃতন বিজ্ঞানে । কাজেই ইউরোপীয় 

দর্শনের ২৫০০ বছরের ইতিহাসে জড়বাদ ও আদর্শবাদ ক্রমান্বয়ে বিচিত্র ও বিভিন্ন 

গতিতে এসে অদ্যকাঁর দিনে পৌচেছে। এঙ্গেলস-বণিত অনমনীয় ও তিনটি 

অতিসরল ফর্মূ'ল1 ইতিহাসের সমর্থন পায় না। তার পরে ১৯ শতক পর্যস্ত যে 

জডবাদ প্রাধান্য বজায় রেখেছিল, ১৯ শতকের শেষ দিকে মাক্সীয় ডায়ালেকটিক 

জডবাদের অত্থ্যখানের সঙ্গে সেই জড়বাদ যে ভবিদ্াতেও প্রাধান্য পাবে, একথ! 

এঙ্গেলস বিন। প্রমাণে ধরে নিয়েছেন । ভবিষ্যতে কোনে দর্শন মানবজাতির 

অদ্বিতীয় দর্শন হবে, তার ভবিষ্যদ্ধাণী একমাত্র ডায়ালেকটিকের অন্ধ গৌঁড়াঁমি 

এবং কল্সিত ৫6621101115177-এর জোরেই করা যেতে পারে । কিন্তু যা আজে! 

ভবিষ্যতের গর্ভে রয়েছে, তাকে অনুমান করে নিয়ে বিশ্বলৌকিক গতির চরম ও 
অদ্বিতীয় সুত্র বলে ডায়ালেকটিককে দীড় করানো, 0101100150) এবং আদর্শবাদ 

হতে পারে কিন্তু বৈজ্ঞানিক মনোৰৃত্তি নয় । 

চ. মনোবিজ্ঞান : 00010501005 111511701- €50105080005 1780115--- 

৪8001792010 172015. 

[1750100-কে 1790816 করে ০00501095 1781 হয়, একথা ভিত্তিহীন । 

আবার ০0105010705 19011-কে 1095869 করে 2060708610 1791 দাড়িয়ে যায়, 

এ তত্বও অবৈজ্ঞানিক । পুরুষানুক্রমে পাওয়া প্রবৃত্তিগুলি শিক্ষা ও পারিপাশ্থিকের 
সহযোগে ০০5০1089 ব্যবহার ও অভ্যাসে পরিণত হয়। প্রবৃত্তিগুলিকে 179290 

ক'রে নয়। 

অন্যান্য দৃষ্টীস্তগুলিও একই ক্রটিতে বিদুষ্ট । কোনে। দৃষ্টান্তই ডায়ালেকটিক 

নীতিকে প্রমাণিত করছে না এবং এ ক্ষেত্রে এগুলি সবই অপপ্রয়োগ মাত্র । 

উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে ডায়ালেকটক নাতি নিতান্ত একপেশে 

এবং কেবলমাত্র 90005916101) বা 17558601018 বা! ০01020190101-কে কেন্দ্র করেই 

চক্রিত হবার দরুন, এনীতি কেবল সামান্য কতকগুলি [11615077612-কে বোধগম্য 
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করতে পারে + বিশ্বের সার্বকালীন সকল ঘটনা ব1 গতিকে বোঝাবার ক্ষমতা এর 
নেই। সংকীর্ণ ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা থাকলেও সমগ্র জীবনের বিচিত্র ও বহুমূখী 
জটিলতাকে এই অনমনীয় ফমূ'ল! ব্যাখা। করতে পারে না। প্রফেসার ক্যারিট 
বলেছেন, 009 £00100 101 51010051716 0118110 1৮/8%5 (0 21196 0] 

00৩ 101620110. 0 4০010081169... আমরাও এই আভযোগের সমর্থন করছি। 

সমাজতত্বও এই অভিযোগকে সমর্থন করছে। জড় প্রকৃতির রাজ্যে যেমন এই 
সংজ্ঞাগুলি প্রযোজ্য হয় না! সর্বত্র, তেমনি জীবজগতে এবং সমাজব্যাপারেও এই 
সংকীর্ণ একঘেয়ে তত্ব অতীত ও বর্তমানের সকল ব্যাপার ও গতিকে সুবোধ্য 
করতে পারে না। সমাজতাত্বকদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন ধারা সমা'জ- 

বিবর্তনকে কেবলমাত্র ০০০10 বা যুদ্ধ ইত্যাদি দ্বার! বোঝাতে চেয়েছেন, যেমন 
12020017006 08000105102 ইত্যাদি । আবার অন্য দিকে 0০-096180102- 

এর সাহায্যেই সমাজ বিবর্তন ঘটেছে, এমন মতের সমর্থকও অনেক রয়েছেন সমাজ- 
বিদদের মধ্যে ; যেমন [খ০৮1০০৮০১ 710091100, 7398০101 ইত্যাদি । আমাদের 

মতে এই ছুই মতই একপেশে, কারণ কোনে। একটিমাত্র পথে জীবনযাত্রার 

ইতিহাস যুগের পর মুগকে পার হয়ে বিংশ শতকে এসে পৌছায় নি। 00০%- 
(107. কিংবা ০০-০79:1101-- এই দুটোর কোনে একটি তত্বই সমাজজীবনের 

গতিকে বৌধগম্য করে তুলতে পারে না। 

ছিতীয়ত, 91195101000, ০0136800101), 179296107) এ-সব শব্দগুলি অত্যন্ত 

ঘোরালো এবং অস্পষ্টভাঁবে ব্যবহার করা হয়েছে ডায়ালেকটিক সূত্রের প্রসঙ্গে । 
এদের অথ অত্ন্ত গোলমেলে এবং এদের প্রয়োগও অত্যন্ত ০0051 ধরনের 

হয়েছে । এদের নিজেদেরও মধ্যে সাধারণত অর্থের পার্থক্য করা হয়। কিন্ত 

হেগেল কিংব1 মাক্সীয়রা এদের একই অর্থে ব্যবহর করেছেন। তা ছাড়া একটি 

শব্দকেও নান"স্থানে নানারকমের অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই কারণে 

১১7) 1700 আপত্তি করেছেন : “116 ৪71911109]1 01600810159 ০ 

9£11)000য 10101015010 01816011021] 1772661191150, 21:9১ 16 80৬ (10108, 6৬61 

68661. £011015 00195110109616 11191017611016 08510180610105 ৮1100) ড/10101) 

10 01961905511) 10119 8110 [061061181101 06 01019051095, ৫9610737101) 

9 ০0102010101) 2109 17169101501, 6509014119 ৮/191) 2001150 6০ 

180018] 1)1610116108.৮, (1421107. 118101) 4, 1936) 

তৃতীয়ত, সিডনী হুক-এর আপত্তির সৃত্র ধরেই বলা চলে যে 01019091010 ব! 



হেগেলীয় দর্শন ২৩৩ 

16580101-এর ফলে 06৮০1070191 বা উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটতে পারে, এ-দাবি 

আরো অসংগত । 09209100. এবং 105580007. বলতে আমরা যা বুঝে থাকি, 

তাতে এই পরিণতি বা ফল 176881107 থেকে উদ্ভূত হতে পারে না। অবশ্য 
মাক্সীয়রা 0০86100-কে একটা অস্বাভাবিক ও অসংগত অর্থে ব্যবহার করার 
চেষ্টা করেছেন । কিন্ত উইলিয়ম জেম্স-এর ভাষায় বল। যেতে পারে : 

15. ০025100 98 001 0806 2170. 118৮০ 10, 61126 15, 076 0191 1621 

00100120101101) 11616 02 06 ০6৮/6917 0110011005 15 /11970 0179 15 (1019, 

[116 01191 9156. ৬৬106], 0015 11910700105, 006 17075 60 (016৬6717101: 19 

01516 817 410181)51 512006515" 1) $/10101) 00101) 020 ৮1701] 9৬1৬৩. 

44৯ 0185যা) 15 190 2. 01106 10 2) 11611152101 50158 2 1.6 ১ 100 

[19168 17052801010 021 1১8 116 11990011061) 01 2 1005161%5 20৬21706 11) 

0/909176,২১৬ 

হেগেল 10559001 বা! 000০95111097-এর এই অসম্ভব ক্ষমত। কল্পন। করে একে 

ক্রমবিকাশের অস্ত্র বলে প্রচার করেছেন । তার মতে 79580100-এর ফল হচ্ছে 

7০955 । তাকে অনুসরণ করে মাঝ্সাঁয় জড়বাদীরাও জড়-জীব ও মানবজগতে 
সর্বত্র এই 17988110-প্রসৃত 7০9510৩ উন্নতির অমোঘ সম্ভাব্যতাকে সোল্লাসে 

প্রচার করেছেন। কিন্তু এটা যে ০0776801060], 1) (915 হয় তা তাঁরা চোখ 

বুজে এড়িয়ে গেছেন। 

চতুর্থত, পরিবর্তন ব। বিকাঁশের একটা মনগড় ছকে বাধবার প্রয়াস নিতান্ত 

জবরদস্তি হয়েছে । এই অদ্ভূত ধরনের 1116515--21761-016515-_55061)5915-এর 

তিন ধাপের মধ্য দিয়ে সব (ববতন গড়িয়ে চলবে, এর যুক্তি নেই কোনোই । 

প্রথম ধাপে বিন হবে এবং কোনো আশ্চর্য কৌশলে আবার পরের ধাপে 

বিনফট-সতার 15017600107 এবং পৃনজীরবন ঘটবে, এই ধরনের কল্পিত রাঁত 
অবাস্তব । ক্যারিটের মতে এমন কল্পনার পিছনে কৌনে! কারণ নেই। 

€1)01 9০৮01 50100051176 0081 010859 19 2 815110209 17)010861065 00 

1106 ০0101181% 2100. 8 210511866 [701061065 [0 50109110116 00000111105 

8100 990 5891101 (0 016 চি/০ ০0106121169 ৮/1)101) 61590 52618119 21 

1016 1950 [70186]) 200 006 1251 17010060006 0106, 130 11115 15 11121 

15 02701210060 0/ 011651১-_2100176১15--5510195195 01095980101) 01 

106580101 01 1100617)61)511911019 01 01)10951195.৮ ২১৭ 

২১৬ 4. 520৩৪, 1612 ১ 0. 293-94 

২১৭, 08101002912. 
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এই কষ্ট-কল্লিত রীতি ও ছন্দেই ষে বিশ্বগতি চলেছে তার প্রমাণ কী এবং 
চলতেই হবে তারই বা কারণ কী? 

পঞ্চমত, 000০0916101, 0011080106100, 56:891০, ইত্যাদি শব্দ জড়- 

প্রকৃতির রাজ্যে প্রযোজ্য নয়। অচেতন বস্তুর! পরস্পরকে ০০9008010 করছে, 

00০56 করছে, এই কথ! নিতান্ত অর্থহীন । মানব-সমাজের ইতিহাসে তবু 
910105101-এর অথ হতে পারে কারণ সচেতন মানুষ পরম্পরকে ০1১০০ করতে 

পারে ও করে থাকে । প্রফেসার ক্যারিট বলছেন : 

“1267, [17992 710 021. 9001718.01) (116 176051191 018160010 11) 001)- 

06108] 10510 118৮০ 10100511178] 20210001060 1115 80101108110 ০1 1. 10 

90161)06 210 1019601%.,-.১ 

চ1০6০8000-এর মতে ইতিহাসের ক্ষেত্রেও হেগেলীয় ডায়ালেকটিক অচল; 

কারণ ছুটো বিরুদ্ধ সতত! একই কালে প্রয়োন্দন হতে পারে এ-কথা বিজ্ঞান বা 

ইতিহাসের ক্ষেত্রে চলতে পারে ন1। 

সিডনি হুক-এর মতেও জড়-প্রকৃতির ক্ষেত্রে 00100516101) ইত্যাদির কোনো 

অর্থ হয় না। তার মতে : 

£[1111085 08111)01 901108010% 5801) 001101 : 07119 010109511101)9 ০21 

06 ০0108010601, 2100 01556 216 1701 1190018] 9019 11 1116 59059 11 

41101) (10155 1) 50209 200 [01070 216. 01 ৫0 1111055 91105516 1101) 

0176 210011)61 2%0610% 11) 2৪1) 90৮10911519 109121)1)011081 96156. 9600019 

15 21) 21110711001 1151115 06112510101, (752/107, 1%18101। 4, 1936). 

আমরা আগেও উল্লেখ করেছি যে আলংকারিক অর্থে এ-সব শব্দ ও সৃত্রের 

ব্যবহার চলতে পারে। কিন্ত বাস্তব ও যুক্তির রাজ্যে হেগেলীয় ও মাক্সাঁয় ডায়া- 

লেকটিক অচল । 

ষষ্ঠত, 1018160110 [069115যই হৌক আর 10181990 7%991191197]ই 

হোক, ছুইয়েরই ভিত্তি এই ডায়ালেকটিক | ডায়ালেকটিকের প্রতি এই অন্ধ প্রীতির 

কারণ কি? এই গভীর ভুলের আদি ও মূল উৎস কোখায়? এর এক কথায় 

জবাব দেওয়া যায় এই বলে যে 59562] ধাধবাঁর অহ্ংগত ও অপরিমিত খেয়ালই 

এই একদেশদগশিতার প্রধান উৎস । যাবতীয় বিশ্বব্যাপারকে একটিমাত্র 5/56871-এ 

বাধতে গিয়ে এরা একটিমাত্র সূত্রকে আবিষ্কার করেছে, এবং সেই একটিমাত্র 

ফর্মূলার লৌহ্বন্ধনে বিশ্বসংসারকে হাধতে গিয়ে মুক্তি ও বাস্তবকে জোর করে 
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বাগ মানাতে হয়েছে । ফলে যুক্তিকে করতে হয়েছে খর্ব এবং বাস্তবকে করতে 
হয়েছে বিকৃত। কিন্ত হেগেল দাবি বরেন যে তার দর্শনতত্ব জগতের অমোঘ ও 
অব্যর্থ ত ত্বকে হুবন্ু প্রকাশ করছে। হেগেলের এই দাবিকে ড/11]181 ]87765 

বলেছেন তার “0810178] 18170” | কারণ “12501517516 176 15 11101175৫ 

(0 ০1217010811.” প্রকৃতি বা ৪€816-এর কথায় ড. হালদার বলছেন যে 
“10165090565 0 ০০ 50096250 11060 1119 555(610106109119 00050101014 

50167)6 01 0806501165.1 ২১৮ 

জেমস বলেছেন যে সমস্ত বিশ্বকে হুকুমের তাবেদার মনে করাই এদের 
বিশেষত্ব, এই ডায়ালেকটিক-ওয়ালাদের “...০মা00 17581816 6007081) [0 
0601816 0180 ৮1] 615091009 100150 0900. 111 10695 10 165 £0016- 

16105,,,১২ ১৯ 

একটিমাত্র ফর্ম'লার সংকীর্ণ অর্থের মধ্যে বিশ্বসংসারকে ঢোকাতে গে 

বাস্তবের ওপরে জবরদস্তি করতে হয়েছে । মাক্সীয়দের সম্বন্ধে এই একই অভিযোগ 

খাটে। তারা সমাজ, প্রকৃতি ও জীবজগং- _সর্ধত্রই ডায়ালেকটিক নীতিকে প্রমাণ 

করতে গিয়ে অযৌক্তিক অন্ধতা ও গৌড়ামিকেই প্রকাশ করেছেন। এরাও 

হেগেলেরই মতন তারই পথানুসরণ করে, তার ভাব, ভাষা ও ভঙ্গিকে হুবহু 
আত্মসাং ও ব্যবহার করে একটা বিশ্বব্যাপক 559] গড়তে চেষ্টা করেছেন ৷ এই 
35100-5910178-এর আনুষঙ্গিক দোষ স্বভাবতই তাদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে । 
বিশ্বকে একটিমাত্র সূত্রে গেঁথে তোলবার মুঢ়তা এদেরও $39০কে একপেশে বরে 
তুলেছে । এঙ্গেলস হেগেলকে তীব্র সমালোচন! করেছেন এই 5921) বীধবার মৃঢ় 
গর্ব ও একদেশদশিতার জন্যে । 

“৮ 25 591735510900 0086 09 ৬1086 01 009 10509551665 01 0)9 

5550670” 106 (16561) 17096 919 00910. (8109 19096 17 0910911 01:০9 

00105090010105.8২২০ যে অভিযোগ হেগেলের বিরুদ্ধে এঙ্গেলম করেছেন সেই 

অভিযোগ তার এবং মাঝ সম্বন্ধেও একই অর্থে প্রয়োজ্য । এদেরও ডায়ালেক- 

টিকের কাষ্ঠবন্ধনে সব কিছুকে ধীধবার চেষ্টায় সর্বত্রই অনেক ৭01০০৫ ০০79- 

8০৮০1)""র সাহায্য নিতে হয়েছে। 

২১৮, 1791921,268211271517& 1771711 12275072111), 00. 57758 
২১৯, ৬৬, 18,206, 012০, 0, 272 

২২০, 12105613) 17001 চ601৮8018, 00. 49 
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সপুমত, ডায়ালেকটিক জড়বাদ দাড়িয়ে আছে হেগেলীয় ডায়ালেকটিক নীতির! 

ওপরে। মাক্সায়দের মতে, এই ডায়ালেকটিকই তাদের নতুন জড়বাদের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য এবং পূর্বযুগের প্রাচীন জড়বাদকে তীঁরা 17001781109] বলে বর্জন. 

করেছেন। তাদের জড়বাঁদ 176017910109] নয়, তাদের জড়বাদ 418160102] | 

এই ডায়ালেকটিকই দের জড়বাদকে এই অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দান করেছে। কিন্ত 
আমরা দেখেছি যে এই ডায়ালেকটিক গুরুতর 102102] ভ্রুটি ছার! বিধ্বস্ত এবং 
অসংগতিদোষে দুষ্ট । কাজেই 19181600102] জড়বাদের ভিত্তিই যদি অগ্রহণীয় ও 
অসংগত হয়ে থাকে, তবে সেই ভিত্তি-প্রতিষ্ঠ দশশনও অসংগতি-জর্জর এবং অগ্রহণীয় । 
সমস্ত ডায়ালেকটিক জড়বাদ নামক মাঝ্সীয় দর্শন একটা 111081081 ০0129010610. 

আর দর্শনতত্ব অযৌক্তিক হবার দরুণ মাঝ্সায় সমাজতত্বও যুক্তিদ্বারা বাধিত ও 

খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে । কারণ এই দর্শনই মাক্সায় সমাজতত্বের ভিত্তি । আমাদের 

মতে মাক্সাঁয় দর্শনতত্ব ও সমাজতত্ব আগাগোড়া 110017515601)0 এবং 001062- 

৫10000-এর দ্বার! জর্জরিত । অবশ্ঠ ০017078010100ই যাদের দর্শনের মূলমন্ত্র 
তাদের পক্ষে'এই-চব ০01711801010111955 দোষের নাও হতে পারে । এমন-কি 

উপাদেয়ও হতে পারে বা'। কিন্তু যারা 50172] [,091০-কে যুক্তিসহ ও প্রামাণ্য 

মনে বরেন, তাদের কাছে ০077080101101)টি ভীতিপ্রদ । মাঝ্স ]. 9. 1৬111-এর 

অর্থন।তির একট ০9008410001) নির্দেশ করে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন : 

/৯10)0015]) 07979591191) 00016 06 01010051199, ৮/17101) 15 0116 

11011) 5000100 01211 0191501010, 15 01001161019] (0 1177) 119 (11111) 6915 

[6110600]% 2 1101776 11) 019 0:011811) 01 180 00189010110]. ২২১ 

[11] সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ মাঞ্ঝ করেছেন, সেই বিদ্রপমিশ্র অভিযোগটি মাঝের 

দর্শন ও সমাজতত্ব সম্বন্ধেও প্রয়োগ করলে দোষের হয় না। কারণ বিশ্বসংসারকে 

ডায়ালেকটিকের ব্রিতালে চালাতে গিয়ে মাঝ্স' যে-সব বন্ল 4০:০০ ০025090- 

(100 গড়তে বাধ্য হয়েছেন তারা যুক্তি ও বাস্তবের দিক থেকে পড়ে 410 006 

0017211) 01 9081. 00111190100. তা৷ ছড়া 00108010101) যে এদের কাছে 

11001560181 নয়, তার প্রমাণ এঙ্গেলস-এর কথা! থেকেই পাওয়া যায়। 

হেগেলের 59591 বাঁধবার ব্যগ্রতা থেকেই তার যত কৃত্রিম 00105000010 জন্ম 

নিয়েছে একথ1 বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে জগতের দাশ্শনিকরা সবাই এমনি 

২২১, 8217, 07//1191, ৬০1 1 4১116 & (0011, 1,000010 19285 0,656, 91৩ 1 



হেগেলীয় দর্শন ২৩৭ 

(0709৫ ০0150806101,-এর সাহায্য নিতে-_অর্থাং বাস্তবকে নিয়ে জবরদস্তি 

করতে বাধ্য হয়; তার কারণ এর! সবাই ০00/080101101-কে এড়াতে চান । 

কোনো দার্শনিক নয়, এক্গেলস-এর মতে মানুষ মাত্রেরই এই রোগ আছে যে সে 
০018801০0101-কে অপছন্দ করে। 

18516898105 9811 0171109501010193, 11617 55097 15 0001090. (0 790115] 
8100. 01 01019 12501) 0608050 16 97001198695 [0] 8] 11109115118910 
(95176 01 0179 110117801) 5001], 0০ 065116 10 40০01191) 211 001000801- 
010119.২ ২২ 

এই রোগ থেকেই উৎপত্তি হয় যত দার্শনিক আড়ষ্টতা এবং অচল পঙ্থৃতা । 
এর থেকে কি মনে করতে হয় যে এন্গেলস্ প্রমুখ মাঝ্সীয়রা ০০০:3100100-কে 
8/50119) করতে চাঁন ন। এবং তাঁরা এই ভায়ালেকটিকের জটিল ০010801000]0- 

এর অরণ্যে দিব্যি 11070 অনুভব করেন? যে ডায়ালেকটিক নানা অসংগতিতে 

আবিল সেই প্রাচীন তত্বকে তারা আবার অন্ধকার থেকে টেনে বার করে নব- 

যুগের প্রাঙ্গণে এনে সমারোহে প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন । 

যা হোক, ডায়ালেকাটকের অসংগতির ফলে সমস্ত মাক্সায় দর্শন অসংগত হয়ে 

পড়েছে । ডায়ালেকটিক যে অসংগত ও অযৌক্তিক তা! আমর! উপরের বিস্তৃত 

আলোচনায় দেখেছি । মৌলিক নীতিটি যদি 111981581 প্রমাণ হয় তবে তার 

ওপরে দাঁড়িয়ে আছে যে ইমারত তাকে ভিত্তিহ'ন বল! যেতে পারে । এক ডায়া- 

লেকটকের ভুলের জন্বেই মাক্স্ীয় দর্শন এবং সমা'জতত্তে অসংখ্য ভুলের সমাবেশ 

ঘটেছে। ডায়ালেকটিক খণ্ডিত হওয়ায় মাঝ্স'বাঁদও খণ্ডিত হচ্ছে । ৬/. 121095-এর 

ভাষায় বলা চলে: 

[015 0006 179095581 [0 ৫1111 0116 ০0০8810 (0 1000৬/ 11020 16 19 9281, 

101 11690. 2, 01100 01১9900 2, %/1)019 55161) 2,009 1010%1106 0118 169 016- 

[11595 016 1:060610.+? 

জেমস হেগেলীয় দর্শন সম্বন্ধে এই উক্তি করেছেন : আমরা! মাঝ্সবাঁদ সম্বন্ধেও 

এই মন্তব্যের সমর্থন করতে পারি । তবে আমর এই ডায়ালেকটকের প্রয়োগের 

দরুন তার সমাজদর্শনে যে একদেশদণিতা এবং 11510 গৌঁড়ামির উৎপত্তি হয়েছে 

সে-বিষয়টিও আলোচিনা ও প্রদর্শন করব । 

২২২, 7817861৭, [,. 7০110801910. 49 : 
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